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I

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Οι θεσμοί ήθελαν όλα τα φάρμακα στα σούπερ μάρκετ!

Δικλίδες ασφαλείας,
ώστε to κόστος των μη
συνταγογραφούμενων
στα σούπερ μάρκετ να
είναι απαγορευτικό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΛΗΚΑ

»θεσσαλον{κη< «Δεν ήταν θέση
της κυβέρνησης η διάθεση μη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων από
καταστήματα λιανικής πώλησης, αλλά 

πρόκειται για αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης» 

επανέλαβε χθες από
τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υγείας
Π. Κουρουμπλής, πριν τη συνάντηση 

που είχε με εκπροσώπους του
Φαρμακευτικού Συλλόγου της πόλης.

Επισήμανε μάλιστα πως οι θεσμοί
ήθελαν να πάνε όλα τα φάρμακα στα
σούπερ μάρκετ, χαρακτηρίζοντας τη
στάση τους ως «εμμονή που δεν εξηγείται». 

Διαβεβαίωσε πως ό,τι συ-
νταγοφραφείται από φάρμακα δεν υπάρχει 

θέμα να διατίθεται στα σούπερ
μάρκετ και σημείωσε πως «όποια
φάρμακα ενταχθούν σε αυτήν τη
ρύθμιση θα έχουν την έγκριση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»
και θα μπουν δικλίδες ασφαλείας ώστε 

το κόστος στα σούπερ να είναι απαγορευτικό.

Πιλοτικό πρόγραμμα
για την πρωτοβάθμια υγεία

Ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Υγείας 

ετοιμάζει μια πρόταση για την
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που
θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέσα στο
201 5 σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 

προκειμένου να φανούν οι αδυναμίες 

του ΠΕΔΥ. «Με βάση αυτό
θα οικοδομήσουμε την ΠΠΥ που θα
βασίζεται στη πρόληψη» ανέφερε ο
κ. Κουρουμπλής, προσθέτοντας πως
αυτή του τη θέση θα παρουσιάσει και

στις Βρυξέλλες.

Στο Παπανικολάου:
Θα στηρίξουμε
τις μονάδες αιχμής

Την κακή κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το Νοσοκομείο Παπανικολάου 

της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα 

να λειτουργεί συνεχώς
στα «κόκκινα», εξέθεσαν χθες οι 

εργαζόμενοι 

και η διοίκησή του στον
υπουργό Υγείας Π. Κουρουμπλή, ο οποίος 

έγινε και αποδέκτης έντονων
διαμαρτυριών για τη μη καταβολή
δεδουλευμένων και τις μεγάλες ελλείψεις 

σε προσωπικό. Στη σύσκεψη
που έγινε, διευθυντές κλινικών και
εκπρόσωποι εργαζομένων εξέθεσαν
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

εξαιτίας της ελλιπούς
χρηματοδότησης του νοσοκομείου.
Όπως τονίστηκε, το σύνολο των κλινικών 

του σήμερα είναι υποστελε-

χωμένο, αφού όποιος εργαζόμενος
αποχωρεί δεν αντικαθίσταται, ενώ ο
βασικός εξοπλισμός πρέπει να αντικατασταθεί 

άμεσα.
Ο Π. Κουρουμπλής τόνισε ότι το

Παπανικολάου είναι πράγματι νοσοκομείο 

αιχμής και ότι τα προβλή-
ματά του πρέπει να αντιμετωπι¬

στούν. «Θα πάμε σε μια στήριξη των
μονάδων αιχμής. Κι εγώ ντρέπομαι
να είμαι υπουργός Υγείας και να έρχομαι 

εδώ και να ακούω ότι υπάρχουν 

κλειστά κρεβάτια/Εχουμε δεσμευτεί 

για κάποια πράγματα και για
το Ιπποκράτειο, και για τα υπόλοιπα
νοσοκομεία. Πιστεύουμε θα λειτουρ¬

γήσουν μέσα στο καλοκαίρι 1 00 κρεβάτια 

ΜΕΘ που είναι κλειστά σε όλη
την Ελλάδα. Θα βρούμε τρόπο» ανέφερε 

χαρακτηριστικά και πρόσθεσε
«υπάρχουν ζητήματα εξοπλισμού.
Δυστυχώς, ενώ υπήρχε ένα πρόγραμμα 

από το προηγούμενο ΕΣΠΑ
1,4 δια, στο τέλος απορροφήθηκαν
μόνο 600 εκατομμύρια για διάφορους 

λόγους, ενώ θα μπορούσαν να
είχαν αξιοποιηθεί όλα». Υποσχέθηκε, 

επίσης, ότι θα φροντίσει για την αποπληρωμή 

των δεδουλευμένων.

Με Μπουτάρη νια
παιδιατρικό νοσοκομείο

Ο κ. Κουρουμπλής είχε συνάντηση 
και με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη, στην οποία

συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
τον χώρο της Υγείας, την αξιοποίηση 

των δημοτικών ιατρείων, ενώ
συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να
δημιουργηθεί παιδιατρικό νοσοκομείο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Λ0ΥΡΑΝΤ0Υ - Β0ΡΙΔΗ

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία
σήμερα από τους φαρμακοποιούς

» Ενώ ο πρόεδρος του ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιά-
δης, τέως πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) ζητούσε από τον Π. Κουρουμπλή 

να... παραιτηθεί, ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας
Λουράντος εσυναντάτο με τον τέως υπουργό Υγείας
Μάκη Βορίδη, με τον οποίο βρήκε κοινή αντιπολιτευτική 

συνισταμένη, λίγες μόνον ημέρες μετά από
την άσκηση ύβρεων εκ μέρους του Κώστα Λουρά-
ντου κατά του ιδίου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-

πρα και του συνόλου της κυβέρνησης!
Παρά το γεγονός, μάλιστα, ότι ο γενικός γραμματέας 

Δημοσίας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος έχει καταθέσει 

από χθες πρόταση συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης 

και φαρμακοποιών, ουδεμία σχετική αντίδραση 

έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα εκ μέρους
του κλάδου, ο οποίος προχωρά σήμερα σε εικοσιτετράωρη 

προειδοποιητική πανελλαδική απεργία...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ

Αναγκαία η λειτουργία της επιτροπής του ΕΟΠΥΥ
για τις καινοτόμες θεραπείες της ηπατίτιδας C

Ζωτική ανάγκη για χιλιάδες συνανθρώπους

μας με ηπτίτιδα C αποτελεί

η θέση σε λειτουργία της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας ΕΟΠΥΥ προκειμένου
να διευρυνθεί ουσιαστικά η

πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες

φαρμακευτικές θεραπείες οι
οποίες εκριζώνουν τον ιό σε σύντομο

χρονικό διάστημα αλλά οι
φαρμακευτικές

εταιρείες έχουν τις έχουν
κοστολογήσει σε επίπεδα απλησίαστα

για τα οικονομικά του δημοσίου
συστήματος Υγείας της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
έδωσαν χθες σε συνέντευξη Τύπου
στη δημοσιότητα οι επικεφαλής του
Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Προμηθέας

του Σωματείου Ηπατομε
ταμοσχευθέντων Ελλάδας ΗΠΑΡ
χω και της Ελληνικής Εταιρείας
ΜελέτηςΉπατος ΕΕΜΗ τα τελευταία

χρόνια έχουμε έρθει στην Ελ¬

λάδα αντιμέτωποι με τις ολέθριες
συνέπειες της νόσου καθώς υπολογίζεται

ότι ο αριθμός των ασθενών
οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο κίρρωσης

του ήπατος ανέρχεται στους
20.000 τα περιστατικά με ηπατο
κυτταρικό καρκίνο ανέρχονται στα
850 και οι θάνατοι οι οποίοι σχετίζονται

με την ηπατίτιδα C φθάνουν
ετησίως τους 800

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι μόλις
29.000 από αυτούς γνωρίζουν ότι έχουν

προσβληθεί από τη νόσο ενώ από

αυτούς μόνον οι 13.000 δηλαδή
το 7 8 έχουν λάβει κάποια από
τις διαθέσιμες θεραπείες

Το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων
οι οποίοι νοσούν δεν το γνωρίζουν

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



3. ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 37

Ψυχρολουσία γιαΚουρουμπλή
Το μέτωπο των φαρμάκων
οι τραγικές ελλείψεις στο

Γ Παπανικολαου και
ο απελπισμένος ασθενής

Ρεπορτάζ
Μαρία Μαθιοηούηου
mmatliiopoulou@dimokratianews.gr

εύτερη μέρα μετ εμποδίων ήταν
η χθεσινή για τον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή στη θεσσαλονίκη

που μετά το κρύο ντους
της πρώτης τα είδε πάλι όλα από

ασθενείς που έσπευσαν να τον παρακαλέσουν
να τους βοηθήσει στο πρόβλημά τους έως την
οργή των φαρμακοποιών για τη μεταφορά των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα σούπερ

μάρκετ αλλά και τις διαμαρτυρίες στο Νοσοκομείο

Γ Παπανικολαου για τις απίστευτες
ελλείψεις και τα δεδουλευμένα που δεν έχουν
καταβληθεί

Εξερχόμενος χθες το πρωί από το κτίριο
της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

όπου είχε συνάντηση με τον Φαρμακευτικό
Σύλλογο θεσσαλονίκης ο υπουργός ήρθε αντιμέτωπος

με έναν περαστικό ασθενή που του μίλησε

απελπισμένος για την Ιίχρονη περιπέτειά
του να μπει στο χειρουργείο
Μάλιστα όταν ο κ Κουρουμπλής τού ζήτησε
να ηρεμήσει εκείνος απάντησε Τι ήρεμα κ
υπουργέ Εντεκα χρόνια ήρεμος είμαι Στο περιστατικό

παρενέβη ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ
Γιώργος Κίρκος ο οποίος του έκλεισε ραντεβού
για να ακούσει την περίπτωσή του Βαρύ ήταν
το κλίμα και στη συνάντηση με τους φαρμακοποιούς

της θεσσαλονίκης
Δεν θα αφήσουμε το ένα τρίτο του τζίρου

μας να πάει σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ Δεν
θα αφήσουμε τη δημόσια υγεία στα ράφια των
σούπερ μάρκα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν

αδαή τσιμπώντας στις διαφημίσεις και τις
οικονομικές προσφορές τους να παίρνει φάρμακα

από το ράφι θα πεθάνει κόσμος είπε ο

πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου θεσσαλονίκης

Κυριάκος θεοδοσιάδης και σημείωσε
χαρακτηριστικά

Ε φτάνει πια δεξιές αριστερές κυβερνήσεις
να δίνουν δώρα στα σούπερ μάρκα και σε πέντε
πολυεθνικές Αναφερόμενος στη συζήτηση με

Από την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή στο Νοσοκομείο Γ Παπανίχολάου

τον υπουργό σημείωσε ότι τους μαέφερε πως
κι εκείνος συμμερίζεται τα επιχειρήματά τους
αλλά υπάρχει και η διαπραγμάτευση

Με τη σειρά του ο κ θεοδοσιάδης τού απάντησε

ότι παρόμοια άκουγε και από προκατόχους
του μνημονιακούς υπουργούς και ότι

εάν συμφωνεί μαζί τους υπάρχει και ο δρόμος
της παραίτησης

Από την πλευρά του ο υπουργός τόνισε ότι
το θέμα για τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

ΜΗΣΥΦΑ έχει ανακύψει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης

εξαιτίας των θεσμών οι οποίοι
έχουν εμμονές
Διευκρίνισε πάντως πως ό,τι συνταγογρα

φείται δεν υπάρχει καμία συζήτηση να πωλείται
στα σούπερ μάρκα ενώ πρόσθεσε ότι μπορούν
να υπάρξουν δικλίδες για το κόστος των ΜΗ¬

ΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκα ώστε αυτή η εμμονή
να μην υλοποιηθεί Στη συνέχεια ο κ Κουρουμπλής

βρέθηκε αντιμέτωπος με εργαζομένους
του Παπανικολάου που διαμαρτύρονταν

για απλήρωτα δεδουλευμένα από τον Ιανουάριο
αλλά και για ελλείψεις προσωπικού

Από τα παλιά χειρουργικά κρεβάτια την έλλειψη

ανταλλακτικών για τον αξονικό και μαγνητικό

τομογράφο που χρονολογούνται από
το 2003 το διαλυμένο ορθοπεδικό κρεβάτι που
συγκρατείται με ιμάντες και τη μεταφορά των
δειγμάτων αίματος από εθελοντές ασθενείς έως
τη μείωση των αναισθησιολόγων σε 1 1 από 28

τις πεπαλαιωμένες κτιριακές υποδομές και την
ανυπαρξία θαλάμου αρνητικής συμπίεσης για
περιστατικά φυματίωσης τα προβλήματα που
του παρουσιάστηκαν ήταν πολλά
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▲ Ο ANT ΣΑΜΑΡΑΣ θα επιμείνει στην ανάγκη ms εθνικ ns ουνε vvônons στη βάση μιαε άλληε πολιτικ is και θεωρεί ότι αργά ή

γρήγορα ο πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να υιοθετήσει την πρόταση αστή

ANT ΣΑΜΑΡΑΣ

0 χρόνος τελειώνει εάν η

κυβέρνηση θέλει συμφωνία
Στελέχη ins ΝΔ μιλούν ευθέως για την ανάγκη μιας
θεαματικής στροφή του πρωθυπουργού ως προϋπόθεση

για να αλλάξει το κλίμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
i

Χωρίς
να κρύβουν πλέον την απαισιοδοξία

τους για την έκβαση των
διαπραγματεύσεων στελέχη της ΝΔ

μιλούν ευθέως για την ανάγκη μιας θεαματικής

στροφής του πρωθυπουργού
ως μοναδική προϋπόθεση γιανα αλλάξει
ΐο αρνητικό κλίμα

Σε σύσκεψη που είχε χθες ο Αντ
Σαμαράς με τους στενούς του συνεργάτες

επανέλαβε ότι ο χρόνος τελειώνει

για την κυβέρνηση και πως εάν
θέλει να κλείσει συμφωνία αυτό θα
πρέπει να το κάνει μέσα στην εβδομάδα

έτσι ώστε να είναι επαρκές το διάστημα

που ακολουθεί μέχρι την 30ή
Ιουνίου για να προετοιμάσει τα στελέχη

του και να ψηφίσει στη Βουλή τα
μέτρα

Πα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ο κ τοι'ηρας έχει εγκλωβιστεί
σε μια αδιέξοδη ρητορική και σε κινήσεις
που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην απομόνωση

όπως φάνηκε και στην πρόσφατη
Σύνοδο των G7 όπου κανένας ηγέτης

δεν πήρε το μέρος της χώρας μας
Ο κ Σαμαράς και τις επόμενες ημέρες

θα επιμείνει στην ανάγκη της εθνικής
συνεννόησης στη βάση μιας άλλης πολιτικής

και όπως τονίζουν στενοί του συ¬

νεργάτες αργά ή γρήγορα ο πρωθυπουργός
θα αναγκαστεί να υιοθετήσει την

πρόταση αυτή Σύμφωνα με πληροφορίες
ο τέως πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις

εάν και αυτή n εβδομάδα παρέλθει

χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος
να εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση
επισκεπτόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

και καταθέτοντας αίτημα για σύσκεψη

των πολιτικών αρχηγών
Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ δεν έχει

πειστεί ακόμη καθώς εκτιμά ότι αυτήντην
επιλογή θα πρέπει ο κ Τσίπρας να την
κάνει και να ζητήσει ο ίδιος τη βοήθεια
των ηγετών των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων

Οπως είναι φυσικό η στασιμότητα
που παρατηρείται στις διαπραγματεύσεις
έχει οδηγήσει και στον περιορισμό των
δπλώσεων γιατη στάση που θα πρέπει να

éé
ΝΔ Ο Αλ Τσίπρας έχει

εγκλωβιστεί σε μια
αδιέξοδη ρητορική

τηρήσει n ΝΔ έναντι μιας ενδεχόμενης
συμφωνίας Χθες ο κ Δένδιας σε δολώσεις
του ΣΚΑΙ επεσήμανε ότι όλα θα κριθούν
από το περιεχόμενο των τελικών κε ιμένων

Επί της αρχής τόνισε σημαίνει ότι
χρειάζεται η χώρα συμφωνία με τους εταίρους

στην Ευρωζώνη Επί της αρχής λοιπόν

πρέπει να ψηφίσουμε ναι Επί του
περιεχομένου της συμφωνίας αυτό που

λέμε στη Βουλή επίτων άρθρων έχουμε
κάθε δικαίωμα νατοποθετηθούμε να κάνουμε

την κριτική μας και να ψηφίσουμε
με τον τρόπο που κρίνουμε αναλόγως του
περιεχομένου

Χθες τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ
επισκέφθηκε ένας παλαιός γνώριμος
του κόμματος Πρόκειται γιατον πρόεδρο
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κ Λουράνιο ο οποίος ήταν δίπλα
στον ΣΥΡ1ΖΑ στις τελευταίες εκλογές αλλά

τώρα βλέποντας ότι τα σεναρια περί
αλλαγής των σημείων πώλησης των μη
συνταγογρατρούμενων φαρμάκων επανέρχονται

αναζήτησε τη στήριξα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Τον κ Λουρά
ντο δέχθηκαν οι κ Βορίδης και Καραγκούνης

Ο πρώην υπουργός Υγείας επεσήμανε

ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να
προχωρήσει μετακτικοτητα προσηκόντως
και εμπροθέσμωβ oris πληρωμές npos
τους φαρμακοποιούς να προχωρήσει
άμεσα στην καταβολή λήξιπρόθεαμων π

ροή των οποίων ήταν καλή και τώρα έχει
σιαμαυίσει και να εμμείνει στην πολιτική
της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά
με τα ΜΗΣΥΦΛ Μη Υποχρεωπκώς Συντα
γογραφούμενα Φαρμσκα



5. ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Μετωπική για τα φάρμακα
Αιτία πολέμου και εγκληματική πράξη

χαρακτήρισαν οι φαρμακοποιοί τη διάθεση των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα
σούπερ μάρκετ Π Κουρουμπλής Ελάχιστα ΜΗ
ΣΥΦΑ θα πωλούνται από καταστήματα λιανικής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Πολεμικό
κλίμα αντιμετωπίζει

ο υπουργός Υγείας
από τους φαρμακοποιούς

οι οποίοι κατεβάζουν σήμερα

ρολά σε όλη τη χώρα
Η δυνατότητα διάθεσης των μη

συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ

έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις
από τσν κλάδο ο οποίος εμφανίζει

πρωτόγνωρη κινητικότητα και
θεαματικές αλλαγές στάσης

Ο χαμηλών τόνων Κυριάκος Θε
σδοσιάδης προσκείμενος στη ΝΔ
και πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ζήτησε
χθες από τον υπουργό Υγείας να
παραιτηθεί Ο Κωνσταντίνος Λου
ράντος προσκείμενος στην κυβέρνηση

και πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμσκεστικσύ Συλλόγου έκανε

χθες άνοιγμα στη ΝΔ διαπιστώνοντας

κοινή συνισταμένη
Οι σφοδρές αντιδράσεις υποχρέωσαν

τσν υπουργό Υγείας να επιχειρήσει

επαναπροσέγγιση με τους
φαρμακοποιούς Ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής ανέφερε ότι n πώληση

ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάπκετ
είναι απαίτηση των θεσμών Προανήγγειλε

μείωση του αριθμού των
ΜΗΣΥΦΑ ώστε ελάχιστα από αυτά
να μπορούν να πωλούνται από καταστήματα

λιανικής
Κατά τη συνάντησή του με τον

Φαρμακευτικό Σύλλογο της πόλης
ο υπουργός αντιμετώπισε ένα εχθρι¬

κό κοινό Οι φαρμακοποιοί χαρακτήρισαν

αιτία πολέμου και
εγκληματική πράξη τη διάθεση

ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ
Αρνήθηκαν κάθε συζήτηση για το
συγκεκριμένο ζήτημα ενώ καλεσαν
τον υπουργό Υγείας να παραιτηθεί
αντί να υποκύψει στις πιέσεις των
δανειστών καθώς όπως λέει διαφωνεί

με τη συγκεκριμένη ρύθμιση

Υπόσχεση
Ο κ Κουρουμπλής προσήλθε με

ουναινετική διάθεση Υποσχέθηκε
στους φαρμσκοποιούς πως θαυπαρ
ξουν ασφαλιστικές δικλίδες που
στην ουοι'α θα κρατήσουν τα ΜΗΣΥΦΑ

μόνο στα φαρμακεία καθώς θα
θέτουν απαγορευτικό το κόστος για
τα σούπερ μαρκετ

Τους ζήτησε να παραμείνουν σε
ενιαίο μέτωπο με την κυβέρνηση
και να μην είναι απέναντι ώστε να
καταφέρουν περισσότερα Οπως
είπε πολλά από τα ΜΗΣΥΦΑ δεν θα
μπουν στα ράφια των σούπερ μαρκετ

ενώ ήδη έχει μπει από την ελληνική

κυβέρνηση ο όρος να υπαρ
χει έγκριση από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας για αυτά πσυ θα
μπουν

Από την πλευρό τους οι φαρμακοποιοί

αρνήθηκαν να μπουν σε
όποια συζήτηση Χαρακτήρισαν τη
συγκεκριμένη ρύθμιση ως δωράκι
ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ σε
ιδιοκτήτες αλυοι'δων σούπερ μαρκετ
και προειδοποίησαν με κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων

▲ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ τα φαρμακεία tous οι φαρμακοποιοί διαμαρτυρόμενοι
για την πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ανέφερε
χαρακτηριστικά στον υπουργό Και
πορείες και απεργι'ες και καταλήψεις
και διακοπές με ΕΟΠΠΥ και ό,τι μπορείτε

να φανταστείτε Δεν θα αφήσουμε

το ένα τρίτο του τζίρου μας
να πηγαίνει στα σούπερ μαρκετ Δεν
θα αφήσουμε τη δημόατα υγεία να
πάει στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ο κ Θεοδοσιάδης κατηγόρησε
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ακολουθεί μνημονι
ακή πολιτική και πως πολύ νωρίς
αρχισε να πηγαίνει στραβά

Στην Αθήνα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Φαρμακεατικού Συλλόγου
ΠΦΣ είχε χθες συνάντηση στα κε¬

ντρικά γραφεία της ΝΔ με τον εκπρόσωπο

Τόπου του κόμματος και
τον τέως υπουργό Υγείας Μάκη Βο

ρίδη
Μετά το τέλος της συνάντησης ο

κ Λουράντος δήλωσε ότι ενημέρωσε
την αξιωματική αντιπολίτευση

για τα προβλήματα του κλάδου και
βρέθηκε κοινή συνισταμένη τόσο
στο θέμα των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ
προς τους φαρμακοποιούς όσο και
στο θέμα των ΜΗΣΥΦΑ

Για το τελευταίο θέμα χαρακτήρισε
πολύ περίεργη τη στάση της

κυβέρνησης λέγοντας ότι με δική
της πρωτοβουλία κατέθεσε την πρόταση

αφήνοντας ελεύθερη την τιμή
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► ► ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΣΘ

Αιτία πολέμου
τα φάρμακα στο
σούπερ μάρκετ

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ από υπουργός Υγείας αν διαφωνεί

με τις κυβερνητικές επιλογές στο θέμα τπς
πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

από τα σούπερ μάρκετ κάλεσε τον Παναγιώτη
Κουρουμπλή ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Θεοδοσιάδης
Οταν ο υπουργός συμφωνεί και ο πρωθυπουργός

κάνει άλλα φεύγει είτε ο ένας είτε ο άλλος του
είπε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στη Θεσσαλονίκη

Από τπν πλευρά του ο κ Κουρουμπλής
έκανε λόγο για εμμονές ίων θεσμών

Ο τι συνταγογραφείται δεν υπάρχει καμία
συζήτηση να πωλείιαι στα σούπερ μάρκετ υπογράμμισε

ο υπουργός προσερχόμενος στη συνά¬

ντηση στο κτίριο της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην οδό
Αριστοτέλους Σύμφωνα με τον υπουργό το αρχικό

αίτημα των θεσμών ήταν να πωλούνται όλα τα
φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ αλλά αυτό αποκλείστηκε

Διευκρίνισε ότι το θέμα έχει ανακύψει
για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ΜΗΣΥ
ΦΑ στο πλαίσιο ιης διαπραγμάτευσης λόγω των
θεσμών οι οποίοι έχουν εμμονές δυστυχώς οι
οποίες δεν εξηγούνται Οπως ανέφερε κάτω από
την πίεση που δέχεται π κυβέρνηση για το συγκεκριμένο

θέμα έχει θέσει δύο όρους τη σύμφωνη
γνώμη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
τον περιορισμό ιης μεταφοράς των ΜΗΣΥΦΑ σε
μικρό βαθμό Παράλληλα σημείωσε ότι μπορούν

να μπουν δικλίδες ασφαλείας ώστε το κόστος να
είναι απαγορευτικό για τα σούπερ μάρκετ

Εξηγήσαμε ότι η μεταφορά των ΜΗΣΥΦΑ αποτελεί

αιτία πολέμου Είναι εγκληματική πράξη η
οποία αδικεί κατάφωρα τους φαρμακοποιούς και
δίνει ένα γενναίο δωράκι ύψους 700 εκατ ευρώ
σε πέντε ιδιοκτήτες αλυσίδων σούπερ μάρκετ
τόνισε ο κ Θεοδοσιάδπς Δεν θα αφήσουμε τπ
δημόσια Υγεία στα ράφια των σούπερ μάρκετ Στη
Σουηδία προχθές ακόμη απαγόρευσαν τη διάθεση
της παρακεταμόλης σε ελεύθερα σημεία γιατί
γέμισαν τα νοσοκομεία από φαρμακευτικές δηλητηριάσεις

πρόσθεσε ο κ Θεοδοσιάδης
ΑΓΓ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ



7. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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Μέτρα από το υπουργείο Yyeias
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του πληθυσμού
της ευρύτερης περιοχής του Ασπροπύργου από το τοξικό

νέφος εισηγείται το υπουργείο Υγείας Συστήνει
τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων της περιοχής
Την αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης-δραστηριό
τητας σε εξωτερικούς χώρους και τον περιορισμό του
χρόνου παραμονής σε εξωτερικούς χώρους και σε περιοχές

με αυξημένη κυκλοφορία Σε άτομα αυξημένου
κινδύνου άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα καρδιοπα¬

θείς παιδιά καθώς και άτομα άνω των 65 ετών συνιστάται

η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους
ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία Για τα
άτομα με άσθμα αναφέρεται ότι μπορεί να χρειαστούν
πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου

Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία
με τον Θεράποντα ιατρό Κατά την παραμονή του κοινού
σε εσωτερικούς χώρους Θα πρέπει να διατηρούνται οι
πόρτες οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα κλειστά



8. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 38% ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Μείωση κόστους 38 στο Δημόσιο
Κατά 4 συρρικνώνεται
η μισθολογική δαπάνη
το 2015 23 από το 2011
ενώ σε βάθος επταετίας
το ψαλίδισμα φτάνει
το 38 σύμφωνα με
στοιχεία που κατέθεσε
στη Βουλή ο Δ Μάρδας

► Του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΙΑΜΠΑΚΑ

ειωμένη κατά 4 συγκριτικά
με πέρυσι προβλέπεται η

μισθολογική

δαπάνπ στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα το 2015
διαμορφώνοντας σωρευτικά
μια μείωση ύψους 23 από το
201 1 Αυτό προκύπτει από στοιχεία

του Γενικού Λογιστπρίου
του Κράτους που απεικονίζουν
την εξέλιξη του μισθολογικού
κόστους της γενικής κυβέρνησης

την τελευταία πενταετία
και μεταβιβάστηκαν στη Βουλή
από τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Δ Μάρδα στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου

Αφαίμαξη προσωπικού
Συγκεκριμένα σύμφωνα

με τα στοιχεία το μισθολογικό
κόστος το 201 5 προβλέπεται να
πέσει στα 15,084 δισ ευρώ από
τα 19,641 δια το 2011 Η μείωση

δηλαδή της μισθολογικής
δαπάνης ανέρχεται στα 4,557
δισ βλ πίνακα Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το 2009 το μισθολογικό

κόστος άγγιζε τα 24,5 δισ
προκύπτει ότι η μείωση σε βάθος

επταετίας προβλέπεται στο
38

Στο ίδιο χρονικό βάθος υπενθυμίζεται

ότι είναι τεράστια και
η αφαίμαξη του Δημοσίου
από προσωπικό το 2009 εργάζονταν

με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας 952.625 υπάλληλοι

Εξέλιξη μισθολογικής δαπάνης γενικής κυβέρνησης
ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Ι ΕΤΗ 2011 2012 Ι 2013 2014 2015 Ι

Μισθολογική δαπάνπ 19.641 17.471 15.646 15.783 15.084
Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση

με το προηγούμενο έτος
11 10 1 4

Ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή
με έτος βάσης το 2011

11 20 20 23

Μείωση μισθολογικής δαπάνης κατ έτος 2.170 1.825 137 699
Σωρευτική μείωση μισθολογικής
δαπάνης με έτος βάσης το 2011

2.170 3.995 3.858 4.S57

Εξέλιξη μισθολογικής δαπάνης κεντρικής διοίκησης
υπουργεία νοσοκομεία εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκεντρωμένες διοικήσεις περιφέρειες
ΕΤΗ 2011 2012 20 2014 2015
Μισθολογική δαπάνη 15.000 13.719 12.741 12.636 12.096
Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση
με ίο προηγούμενο έτος

9 9 1 4
Ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή
με έτος βάσης το 2011

9 17 16 19

Μείωση μισθολογικής δαπάνης κατ έτος 1.281 1.248 165 539
Σωρευτική μείωση μισθολογικής δαπάνης
με έτος βάσης το 2011

1.281 2.529 2.364 2.904

Βάσει προσωρινών πληρωμών Προβλέψεις

Γ KaipoùYKaflos συμμετοχή των υπαπΏήίΙων στην αξιολόγηση
ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να
αποτελέσει μοχλό ανάκαμψης της χώρας εξέφρασε
ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γ Κατρούγκαλος επισκεπτόμενος χθες το
Εθνικό Τυπογραφείο Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε

την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αποκαταστήσει

την εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό του
δημόσιου τομέα όσο και στις σχέσεις της διοίκησης
με τον πολίτη αλλά και προς όφελος της επιχειρηματικής

δραστηριότητας
Κοινός τόπος κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων

είναι το δημόσιο συμφέρον υπογράμμι¬

σε Αναφερόμενος στο επικείμενο νομοσχέδιο του
υπουργείου για την αξιολόγηση των υπαλλήλων ο
κ Κατρούγκαλος επισήμανε ότι επιδιώκεται π συμμετοχή

των εργαζομένων στη διαδικασία αξιολόγησής
τους με στόχο τη βελτίωση τόσο της απόδοσής τους
όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Τέλος αναφέρθηκε στην ιστορικότητα και τη σημασία

του Εθνικού Τυπογραφείου και ευχαρίστησε
το προσωπικό και τον ειδικό γραμματέα Δ Παπαδη
μητρόπουλο για τις προτάσεις που του υπέβαλαν για
την επέκταση των δραστηριοτήτων του Τυπογραφείου

αλλά και τη μείωση του εκτυπωτικού κόστους

ενώ τον Μάρτιο του 2015 σύμφωνα

με τα επικαιροποιημένα
στοιχεία του Μητρώου Μισθο

δοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
ήταν συνολικά 574.803

Πέρα από τις αθρόες πρό¬

ωρες συνταξιοδοτήσεις δημοσίων
υπαλλήλων στη μείωση

της μισθολογικής δαπάνης της

γενικής κυβέρνησης συνέβαλε
και ο τρομακτικός ρυθμός

μείωσης του εισοδήματος των
δημοσίων υπαλλήλων από την
αρχή της κρίσης

Στη διάρκεια της πενταετίας
2009-2013 καταγράφηκαν

σωρευτικά μεσοσταθμικές μειώσεις

από 25 έως 38 στις
αποδοχές των δημοσίων πολιτικών

υπαλλήλων ενώ στα
ειδικά μισθολόγια οι περικοπές
κυμάνθηκαν από 21 έως 35
ανάλογα με τον βαθμό του εργαζομένου

Τις μεγαλύτερες μειώσεις

υπέστησαν οι δημόσιοι
υπάλληλοι με μικρή προϋπηρεσία

και χαμηλής βαθμίδας εκπαίδευση

Εφ.Συν 21/3/2015

Αρνηση περικοπών
Στην πρόταση της κυβέρνησης

στους δανειστές καταγράφεται
η άρνηση της ελληνικής

πλευράς για περαιτέρω περικοπές
σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ
άλλων στο 47σέλιδο κείμενο

προβλέπονται οι εξής αλλαγές
Υλοποίηση από 1/1/2016 του
νέου ενιαίου μισθολογίου ξεκινώντας

με βάση τους μισθούς
της 31/12/2015 Αποκατάσταση
της επαγγελματικής ανέλιξης
των υπαλλήλων και σταδιακή
αποκαθήλωση των μισθολογικών

ωριμάνσεων από το β εξάμηνο

του 2016 Ιση αμοιβή για
ίση εργασία Σύνδεση βαθμολογίου

με θέσεις ευθύνης
Σύμφωνα με μελέτες του

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ενδεικτικά μια
πολιτική αυξήσεων στους μισθούς

των δημοσίων υπαλλήλων

ακριβώς επειδή τα ποσά
θα διατεθούν στην εσωτερική
ζήτηση μπορούν να συνεισφέρουν

στην αύξηση του ΑΕΠ σε
πολύ μεγάλο ποσοστό ειδικά
σε οικονομίες όπως η ελληνική

Απώτερο αποτέλεσμα να
οδηγηθεί η οικονομία σε ανάκαμψη

να αυξηθούν οι θέσεις
εργασίας και οι μισθοί και στον
ιδιωτικό τομέα μέσω ενός ανοδικού

σπιράλ



9. Ο Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 42

Σήμερα η 24ωρη απεργία του κλάδου

Ο Π. Κουρουμπλής
αναζητά «φάρμακο»
για τα φαρμακεία
» Νέο σχέδιο επεξεργάζεται

το υπουργείο Υγείας
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με... 
αλχημείες επιχειρεί

γο υπουργείο Υγείας να
αναχαιτίσει το μέτωπο

των φαρμακοποιών -οι οποίοι έχουν 

κηρύξει για σήμερα 24ωρη
απεργία- για το θέμα της απελευθέρωσης 

των μη συνταγογραφου-
μενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και
της διάθεση τους από τα σούπερ
μάρκετ. Χθες ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε 

ότι η πρόταση της κυβέρνησης
προς τους θεσμούς για το «άνοιγμα»
των σημείων πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ 

«δεν είναι θέση της κυβέρνησης» 

αλλά «αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης». 

Υποστήριξε μάλιστα 

ότι «θα υπάρξουν δικλίδες ώστε
η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ να περιλαμβάνει 

ελάχιστα φάρμακα», λέγοντας 

χαρακτηριστικά ότι μια τέτοια
δικλίδα είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας. Παράλληλα, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο φάρμακα
που σήμερα διατίθενται χωρίς συνταγή 

να «επιστρέψουν» στο καθεστώς 

της συνταγογράφησης.
Σε συνάντηση πάντως που είχε

ο κ. Κουρουμιτλής με το προεδρείο
του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος κ. Κυριάκος 

Θεοδοσιάδης κάλεσε τον
υπουργό να παραιτηθεί και προειδοποίησε 

ότι «η απόφαση αυτή
καθώς και άλλες ενδεχομένως
παρόμοιες αποφάσεις, εάν εν κρυ-
πτώ προετοιμάζονται, αποτελούν

αιτία πολέμου για τον κλάδο».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουρά-
ντος πέρασε χθες την πόρτα των
κεντρικών γραφείων της ΝΔ οτη
Συγγρού για να συναντηθεί με τον
εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος
Κώστα Καραγκούνη καιτον πρώην
υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Λουράντος
ανέφερε ότι υπήρξε «κοινή συνισταμένη 

και όσον αφορά στις πληρωμές 

μας αλλά και από την -όπως
λέγεται- διοχέτευση των φαρμάκων 

που δεν αποζημιώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ σε σούπερ μάρκετ και
αλλά κανάλια διανομής».

Ο πρώην υπουργός Μάκης
Βορίδης, από τιι πλευρά του, για το
θέμα των ΜΗΣΥΦΑ, ανέφερε ότι
«ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη 

κατηγορία φαρμάκων λειτουργεί 
και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη, 

ούτε και θα προσθέσει τίποτε, 

η διάθεοή τους από άλλα κανάλια 

πλην των φαρμακείων».
Θέση στο θέμα πήρε και ο Σύνδεσμος 

Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας 

Χρήσης (ΕΦΕΧ), σύμφωνα
με τον οποίο «τα ΜΗΣΥΦΑ είναι
φαρμακευτικά σκευάσματα και, ως
εκ τούτου, πρέπει να χορηγούνται
διά χειρός φαρμακοποιού από
νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία
και μόνο».

ΚαισημΏώνει: «Το φαρμακείο,
έκτου ρόλουτου και της ευρύτατης
γεωγραφικής διασποράς, αποτελεί
το κατάλληλο σημείο παραλαβής
και διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ προς
το κοινό».
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Αγωνία στην Αθήνα για την αποδοχή της νέας πρότασης

Σκληραίνει το παιχνίδι
Καθοριστική συνάντηση Τσίπρα Μέρκελ Ολάντ

Στο Eurogroup της 18ης Ιουνίου οι αποφάσεις
Ο Συντελεστές ΦΠΑ 6,5 15

και 25 προτείνει η κυβέρνηση
Ο 700-800 εκατ ευρώ χωρίζουν

την Ελλάδα από τους πιστωτές
Ο Γ Ντάισελμπλουμ Ακούω πολλή

αισιοδοξία από την ελληνική
πλευρά Περιμένουμε συγκεκριμένες

απαντήσεις σελ 3 4

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Νέες προτάσεις κατέθεσε η κυβέρνηση στις
Βρυξέλλες Ακούω πολλή αισιοδοξία από

την ελληνική πλευρά Υποτιμούν την πολυπλοκότητα

του τι ζητείται από αυτούς
δήλωσε ο Γ Ντάισελμπλουμ Σελ 3
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Η σημερινή τριμερής συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με την Αγκ Μέρκελ και τον Φρ Ολάντ

που οριστικοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ θεωρείται καθοριστική καθώς αναμένεται να σφραγίσει το εισιτήριο

για το Eurogroup της 18ης Ιουνίου που είναι η τελευταία ευκαιρία για συμφωνία με τους δανειστές

ΑΛ ΤΣΙΠΡΑΣ ΦΡ ΟΛΑΝΤ ΑΓΚ ΜΕΡΚΕΛ

Κρίσιμη συνάντηση στις Βρυξέλλες
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

ι

V

I ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σκληρά
πόκερ μεταξύ της ελληνικής κυβέρ

Ινησης και των δανειστών με ης διαπραγματεύσεις

να βρίσκονται σε οριακά
κρίσιμο σημείο Το κλίμα στις Βρυξέλλες έχει
βαρύνει επικίνδυνα ενώ μέχρι αργά χθες ιο
βράδυ υπήρχε ανταλλαγή νέων στοιχείων
ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση των περί που
700 εκατ ευρώ που χωρίζει τις δύο πλευρές

Η σημερινή τριμερής συνάντηση

Τσίπρα Μέρκελ
Πολλή Ολάντ που οριστικοποιήθηκε

QIGIOÔO^ÎQ °ΡΥά χθες το βράδυ απ όλες
ης πλευρές θεωρείται καθο

Ο Ο πρόεδρος του ριστική καθώς αναμένεται
Eurogroup Γ Ντάι να σφραγίσει το εισιτήριο
σελμπλουμ επιμένει για το Eurogroup της 18ης I

ότι δεν θα καταστεί ουνίου που είναι ητελευιαία
δυνατή μια συμφω ευκαιρία για συμφωνία με
νία παρά μόνο εάν τους δανειστές
οι προτάσεις της Η Αθήνα έστειλε χθες δυο
Αθήνας είναι σοβά συμπληρωματικά κείμενα
ρές σημειώνοντας στις Βρυξέλλες ένα που αφο
μεέμφαση ακούω ρά στο δημοσιονομικάκαι ένα
πολλή αισιοδοξία ακόμα που καλύπτει το θέμα
από την ελληνική του χρέους και της εξυπηρέ
πλευρά Υποτιμούν τηστις των δημοσιονομικών
την πολυπλοκότητα αναγκών Η πρόταση της
του τι ζητείται από ελληνικής κυβέρνησης έχει
αυτούς έρθει mo κοντά στο σχέδιο

των δανειστών καθώς προβλέπει

υψηλότερα πρωτογε

Δΐαφορα πλεονάσματα τόσο για το

700 £ΚαΤ 2015 όσο και για τα επόμενα
δύο έτη και ελαφρώς υψηλό

Ο Μέχρι αργά χθες τερους δύο από τους τρεις
το βράδυ υπήρχε συντελεστές ΦΠΑ που είχε
ανταλλαγή νέων προτείνει αρχικά με στόχο
στοιχείων ώστε να την είσπραξη περίπου 1 1 35

γεφυρωθεί η από δισ ευρώ ετησίως
στάση των περίπου Σύμφωνα με κύκλους του
700 εκατ ευρώ που υπουργείου Οικονομικών οι
χωρίζει τις δύο γραπτές προτάσεις της πλευ
πλευρές ράς των δανειστών αναμένο

νται σήμερα πριν από τις συναντήσεις

του πρωθυπουργού
Αλ Τσίπρα με τη Γερμανίδα καγκελάριο
Ανγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ ενώ σι ίδιοι αποδίδουν ιδιαίτερη

σημασία στις παράλληλες συζητήοεις
που εξελίσσονται όσον αφορά στο θέμα του

χρέους Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι θέλουμε

τουλάχιστον δέσμευση για τον χρόνο
και τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος
Ωστόσο ο πρόεδρος του Eurogroup Γ Ντάι
σελμπλουμ επιμένει ότι δεν θα καταστεί δυνατή

μια συμφωνία παρά μόνο εάν οι προτά

Νέο ελληνικό σενάριο για αλλαγές στον ΦΠΑ

Χαμηλός συντελεστής

6,5
6 προηγούμενη πρόταση

V Φάρμακα Βιβλία εισιτήρια
θεάτρων

Μειωμένος συντελεστής
12 ή 13
11 προηγούμενη πρόταση

V Βασικά είδη διατροφής φρέσκα
τρόφιμα
Φρούτα λαχανικά γάλα κρέας

ψάρια ψωμί νωπό

J Λογαριασμοί ρεύματος νερού
φυσικού αερίου εστιατόρια
σήμερα 13

Διαμονή σε ξενοδοχεία
σήμερα 6£

Βασικός συντελεστής
23
ίδια πρόταση

Συσκευασμένα τρόφιμα
μακαρόνια ρύζι και όσπρια

πωλούμενα σε συσκευασίες
κονσέρβες αναψυκτικά κατεψυγμένα

τρόφιμα τοματοπολτοί
και σάλτσες σε κονσέρβες κ.λπ
σήμερα 13

J Εισιτήρια Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς κόμιστρα ταξ
επισκευές κατοικιω
σήμερα 13

σεις της Αθήνας είναι σοβαρές σημειώνοντας

με έμφαση ακούω πολλή αισιοδοξία
από την ελληνική πλευρά Υποτιμούν την
πολυπλοκότητα του τι ζητείται από αυτούς
Σε δημοσιευμά του ο δημοσιογράφος Πίτερ
Σπίγκελ των Financial Times μιλά για σοβαρή

επιδείνωση του κλίματος στις διαπραγματεύσεις

Ελλάδας^δανειοτών ενώ επικαλείται
αξιωματούχους των θεσμών που λένε ότι η
κυβέρνηση κάνει επικίνδυνα λάθος υπολογισμούς

και παρατείνει τις συνομιλίες ως την
τελευταία στιγμή ελπίζοντας ότι οι πιστωτές
θα κάνουν πίσω και θα αποσπάσει μέτρα για
ελάφρυνσηχρέουςκαιχρηματοδότηση χωρίς
επαχθείς όρους

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες το
τελευταίο σχέδιο που κατέθεσε η Αθήνα
προβλέπει

W Πρωτογενέΐ πλεόνασμα Από το 0,6
του ΑΕΠ για φέτος και 1,5 του ΑΕΠ για το
2016 που ήταν η αρχική πρόβλεψη το νέο
σχέδιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα
0,75 του ΑΕΠ το 2015 1,75 του ΑΕΠ για
το 2016 και 2,5 του ΑΕΠ για το 2017 Σε
κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί από τους
δανειστές της χώρας ο τρόπος που θα προκύψουν

τα πρωτογενή πλεονάσματα δηλαδή
τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να
επιτευχθούν τα ανωτέρω ποσοστά

Συντελεστεί ΦΠΑ Με την ελληνική
πλευρά να υποστηρίζει την εφαρμογή τριών
συντελεστών ΦΠΑ το νέο σχέδιο προβλέπει

την καθιέρωση ενός χαμηλού συντελεστή
συντελεστή 6,5 από 6 που ήταν η αρχική
πρόταση στον οποίο θα υπάγονται φάρμακα
θέατρα και εκδόσεις βιβλίων Ο μεσαίος συντελεστής

διαμορφώνεται στα επίπεδα του
12 13 από 1 1 της αρχνκής πρότασης
στον οποίο θα υπαχθούν τα βασικά είδη διατροφής

και φρέσκα τρόφιμα σι λογαριασμοί
ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και
νερού υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία
εκδόσεις εφημερίδων περιοδικών και λοιπών

εντύπων εστιατόρια
Ο υψηλός συντελεστής 23 θα εφαρμοσθεί
σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες

Στο συντελεστή αυτό θα μετακομίσουν
τα μεταποιημένα συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα

τρόφιμα οι υπηρεσίες μεταφορών

εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
κόμιστρα ταξί αεροπορικά εισιτήρια

Στο σχέδιο της κυβέρνησης δεν υπάρχει
πρόβλεψη για διατήρηση των μειωμένων
κατά 30 συντελεστών που ισχύουν στανησιά
του Αιγαίου

Ωστόσο στελέχη του οικονομικού επιτελείου

σημειώνουν πως η διατήρηση των
μειωμένων συντελεστών στα νησιά δεν έχει
φύγει απότο τραπέζιτων διαπραγματεύσεων
Ακόμα κι αν βρεθούν τα μέτρα εκείνα που θα

μπορούσαν να δώσουν 350 εκατ ευρώγια την
κάλυψη του κενού οι πιστωτές δεν φαίνονται

διατεθειμένοι να τα δεχθούν Το σχέδιο
της κυβέρνησης αναμένεται να αποφέρει έσοδα

έως 1 36 δισ ευρώ ετησίως από 950 που

προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο

I I I I I I I I I

Περαιτέρω
συνεργασία
για τα εργασιακά

Σε παράταση οδηγούνται οι διαβουλεύσεις

της ηγεσίας του υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για
τα εργασιακά
Παρά το γεγονός ότι 22 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν χθες να κατατεθεί

άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο
για την επαναφορά του θεσμού

των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και του κατώτατου μισθού που η

κυβέρνηση έχει αποφασίσει να
προωθήσει μολονότι αποτελεί αγκάθι

σης συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις

με τους δανειστές σης
συναντήσεις του υπουργού Π
Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού

Δ Στρατούλη με την ηγεσία

του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
αποφασίστηκε η περαιτέρω συνεργασία

της ελληνικής κυβέρνησης

με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας
για την παροχή τεχνικής υποστήριξης

στην εναρμόνιση της νέας
εργασιακής νομοθεσίας με τις σχετικές

οηίνθηκες της ΔΟΕ και τις
βέλτιστες πρακτικές σε ενωσιακό
και διεθνές επίπεδο
Οπως ανακοινώθηκε το ΔΓΕ θα
συνδράμει στη δημιουργία συνθηκών

ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου

σε ένα πλαίσιο όπου οι διαπραγματευτική

ισχύς τόσο των συνδικάτων

όσο και των εργοδοτών θα
είναι εξισορροπημένη Θα καταθέσει

ακόμη προτάσεις για την αντιμετώπιση

της αδήλωτης εργασίας
της εισφοροδιαφυγής καθώς και
για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση

της περιουσίας των ασφαλιστικών

ταμείων Την επαναθεμελί
ωση του εργατικού δικαίου στη χώρα

μας ζήτησε και ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος από
τον επικεφαλής του Διεθνούς Γραφείου

Εργασίας Γκάι Ράιντερ ο οποίος

δήλωσε ότι στην Ελλάδα

πρέπει να υπάρχει τριμερής διάλογος

για όλα τα ζητήματα και ιδιαίτερα

για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
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ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Τρικλοποδιές
υπουργών
στις συνομιλίες
Πριν καν επιτευχθεί συμφωνία με χους
εταίρους κυβερνητικά στελέχη βάζουν
τρικλοποδιές στην προσπάθεια ολοκλήρωσης

της διαπραγμάτευσης
σπεύδοντας με δηλώσεις τους να ξηλώσουν

τμήματα της πρότασης που
έχει καταθέσει η Αθήνα και προεξοφλώντας

ουσιαστικά ότι θα εργασθούν

όχι για την εφαρμογή των μέτρων

αλλά για την παρεμπόδιση υλο
ποίησής τους 0 κ Γιάνης Βαρουφάκης
πρότεινε δημοψήφισμα για τον ΦΠΑ
στα νησιά ο κ Παναγιώτης Κουρουμ
πλής αναζητά παραθυράκια για τα
ΜΥΣΥΦΑ η κ Νάντια Βαλαβάνη προαναγγέλλει

φοροαπαλλαγές Σελ 3

Φάουλ από υπουργούς εν μέσω της διαπραγμάτευσης
Στην πιο κρίσιμη καμπή της διαπραγμάτευσης

κυβερνητικά στελέχη

βάζουν τρικλοποδιές στην
προοπτική επίτευξης συμφωνίας
καθώς με δηλώσεις τους ξηλώνουν

τμήματα της πρότασης που
n Αθήνα έχει καταθέσει προς τους
θεσμούς και ουσιαστικά προεξοφλούν

ότι οι ίδιοι και η κυβέρνηση
στην πράξη θα εργασθούν όχι
για την εφαρμογή των μέτρων
αλλά για την παρεμπόδιση υλοποίησης

τους
Κάπως έτσι προέκυψε η κινητοποίηση

στα νησιά του Νοτίου
Αιγαίου που αποφάσισαν όπως
ανακοίνωσε χθες ο αρμόδιος περιφερειάρχης

Γιώργος Χατζημάρ
κος να προχωρήσουν σε δημοψήφισμα

σχετικά με την κατάργηση
έκπτωσης στον ΦΠΑ Η ιδέα

προέκυψε έπειτα από σχετική πρόταση

του υπουργού Οικονομικών
Γιάνη Βαρουφάκη που πρότεινε
τη διενέργεια δημοψηφίσματος
κινηματικού χαρακτήρα με το

II
Οι κ.κ Γ Βαρουφάκης Παν Κουρουμπλπς και Νάντια Βαλαβάνη

Βαρουφάκης υπέρ δημοψηφίσματος

για
ΦΠΑ παρέμβαση Κου
ρουμηλή για ΜΥΣΥΦΑ
μίνι φορολογικό
από Βαλαβάνη

σκεπτικό ότι θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική

θέση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής που εισπράτ¬

τει τις σφοδρές αντιδράσεις των
φαρμακοποιών για τις αλλαγές
στη διάθεση των Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
ΜΥΣΥΦΑ μιλώντας με εκπροσώπους

των φαρμακοποιών στη
Θεσσαλονίκη χθες τους έκλεισε
το μάτι πως θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν

προκειμένου να μην εφαρμοσθεί

η σχετική ρύθμιση Είπε
ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ως
όρο να συμφωνήσει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας και ότι μπορούν
να μπουν δικλίδες για το κόστος
των ΜΥΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ

ώστε αυτή n εμμονή των θεσμών
να μην υλοποιηθεί

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια

υπουργός Οικονομικών
Νάντια Βαλαβάνη ανακοίνωσε
χθες στη Βουλή την κατάθεση
μίνι φορολογικού νομοσχεδίου το
οποίο θα προβλέπει ευνοϊκές διατάξεις

για τους φορολογουμένους
οι οποίες ωστόσο κοστίζουν στον
προϋπολογισμό ενώ δεν έχουν
συμφωνηθεί με τους πιστωτές
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι θα
μειωθεί η φορολογία στις δωρεές
χρηματικών πασών Το θέμα των
δωρεών εγώ είμαι αποφασισμένη
να το αλλάξω γιατί θεωρώ ότι όχι
μόνον το 40 για όσους δεν έχουν
στενή συγγενική σχέση είναι εντελώς

ανάλγητο αλλά και τα άλλα
που είναι χαμηλότερα Δηλαδή
γιατί ένας πατέρας που δίνει στα
ενήλικα παιδιά του τα οποία μπορεί

να είναι άνεργα χρήματα για
να μπορέσουν να ζήσουν να πρέπει

να πληρώσει 10 από τη στιγ¬

μή που είναι ήδη φορολογημένος
γι αυτά τα χρήματα και γίνεται
διπλή φορολόγηση

Επίσης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση

του μπόνους για τους συνεπείς

φορολογουμένους Εγώ
έχω πει και θα το κάνουμε στο
φορολογικό νομοσχέδιο για το
έτος 2015 ότι θα υπάρξει ένα
μπόνους τέτοιο που να αισθανθούν
εν πάση περιπτώσει πως το γεγονός

ότι κάνουν όλη αυτή την
προσπάθεια εκτιμάται και από την
πολιτεία ανέφερε η κ Βαλαβάνη
Στο περιθώριο όλων αυτών η πρόεδρος

της Βουλής Ζωή Κωνσταν
τοπούλου εμμέσως προαναγγέλλει
παρέμβαση στη διαπραγμάτευση
για το χρέος καθώς στις 18 Ιουνίου
αναμένεται η δημοσιοποίηση το
προκαταρκτικού πορίσματος της

ειδικός επιτροπής για το λογιστικό
χρέος ενώ έχει δηλώσει ότι μια
διαπραγμάτευση για το χρέος είναι
πάντα ανοιχτή όσο διαρκεί η λογιστική

αποτύπωσή του
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Νέα συμμαχία με παλιούς εχθρούς
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εντείνουν τις πιέσεις τους προς
την κυβέρνηση οι φαρμακοποιοί
για το θέμα των Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφουμενων Φαρμάκων
αναζητώντας συμμάχους ακόμα
και σε παλιούς εχθρούς

Χθες παραμονή της 24ωρης
απεργίας των φαρμακοποιών αντιπροσωπεία

του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου με επικεφαλής

τον Κων Λουράντο συναντήθηκε

στα γραφεία της Ν.Δ
με τον πρ υπουργό Υγείας Μ
Βορίδη και τον εκπρόσωπο Τύπου
του κόμματος Κ Καραγκούνη
τους οποίους ενημέρωσε για τις
καθυστερήσεις στις πληρωμές
των φαρμακείων και κυρίως
για την κυβερνητική πρόταση
προς τους θεσμούς για πώληση
των ΜΥΣΥΦΑ από σούπερ μάρκετ
Σημειώνεται ότι o κ Βορίδης
είναι ένας εκ των υπουργών που
είχαν στοχοποιηθεί από τον ΠΦΣ
προεκλογικά για την πολιτική
στο φάρμακο Ο κ Λουράντος
επεσήμανε ότι βρέθηκαν καινές
συνισταμένες κατά τη συνάντηση
σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση
πρέπει αμέσως να πάρει πίσω
την πρότασή της και να σταθεί
στην προηγούμενη κατάσταση
από την οποία έχει αποδειχθεί
ότι ο ανταγωνισμός που επικαλείται

η Ε.Ε υπάρχει και στα φαρμακεία

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη

κυβέρνηση είχε προσπεράσει

τις αντίστοιχες πιέσεις
των δανειστών με απελευθέρωση
των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ για να
λειτουργήσει ο ανταγωνισμός

Η κυβέρνηση οφείλει να εμμείνει

στην πολιτική που ακολουθήσαμε

το προηγούμενο διάστημα

στα ΜΥΣΥΦΑ τόνισε o
κ Βορίδης και πρόσθεσε Αντί
να προτείνει την απελευθέρωσή

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των φαρμακείων και την πρόταση
προς χους θεσμούς για πώληση των ΜΥΣΥΦΑ από σούπερ μάρκετ ενημέρωσε

χθες αντιπροσωπεία του ΠΦΣ τους κ Βορίδη και Καραγκούνη

Οι φαρμακοποιοί
συναντήθηκαν χθες
με τον πρώην υπουργό
Μ Βορίδη Σήμερα
η 24ωρη απεργία
τους υπερακοντίζοντας ακόμα
και τις υποχρεώσεις που υπήρχαν
στο Μνημόνιο πρέπει να μεριμνήσει

ώστε να αποδειχθεί ότι o
ανταγωνισμός λειτουργεί

Ο κ Λουράντος είχε συνάντηση
και με τους βουλευτές του Τμήματος

Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσαν

ότι δεν συμφωνούν με την
απομάκρυνση του χώρου διάθεσης
των ΜΥΣΥΦΑ από τα φαρμακεία

Στη Θεσσαλονίκη
Χθες ο υπουργός Υγείας Παν

Κουρουμπλής σε μία προσπάθεια
να κατευνάσει τις αντιδράσεις
δήλωσε ότι μόνο μέρος των ΜΥΣΥΦΑ

θα πωλείται από τα σούπερ
μάρκετ και υπό την έγκριση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Ανέφερε δε ότι η απελευθέρωση
των καναλιών διανομής των ΜΥ¬

ΣΥΦΑ παρότι περιλαμβάνεται
στην ελληνική πρόταση δεν είναι
θέση της κυβέρνησης αλλά προϊόν

διαπραγμάτευσης To ίδιο
υποστήριξε και κατά τη χθεσινή
συνάντηση με αντιπροσωπεία
του Δ.Σ του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης Ο κ Κουρουμπλής

δήλωσε ότι o ίδιος διαφωνεί

με το μέτρο για να λάβει
την απάντηση του προέδρου του
ΦΣΘ Κυρ Θεοδοσιάδη ότι εφόσον
ισχύει αυτό θα πρέπει να παραιτηθεί

από τη θέση του υπουργού
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης

υπενθύμισαν μάλιστα στον
υπουργό ερωτήσεις που είχε καταθέσει

ως βουλευτής αντιπολίτευσης

κατά της διάθεσης ΜΥΣΥΦΑ

από τα σούπερ μάρκετ
Αντίθετος με την πρόταση για

τα ΜΥΣΥΦΑ δηλώνει και o Σύνδεσμος

Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας

Χρήσης ΕΦΕΧ Οπως αναφέρει

σε ανακοίνωσή του πάγια
θέση του ΕΦΕΧ αποτελεί ότι τα
ΜΥΣΥΦΑ είναι φαρμακευτικά
σκευάσματα και ως εκ τούτου
πρέπει να χορηγούνται διά χειρός
φαρμακοποιού από νομίμως λειτουργούντα

φαρμακεία και μόνο
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Πλεόνασμα 0,6
αλλαγές σε ΦΠΑ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πιο κοντά στο σχέδιο των δανειστών έχει έρθει η πρόταση
της κυβέρνησης η οποία προβλέπει υψηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα τόσο για το 2015 όσο και για τα επόμενα
δύο έτη ενώ τροποποιήσεις έχουν γίνει και στους συντελεστές

ΦΠΑ με στόχο την είσπραξη περίπου 1-1,35 δισ
ευρώ Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν
ότι αναμένονται έως αύριο γραπτές προτάσεις της πλευράς
των δανειστών και μάλιστα πριν από τις συναντήσεις του
πρωθυπουργού Αλ Τσίπρα με τη Γερμανίδα καγκελάριο
Αγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ
ενώ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις παράλληλες συζητήσεις

που εξελίσσονται όσον αφορά το Θέμα του χρέους
Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι θέλουμε τουλάχιστον δέσμευση

για τον χρόνο και τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος

Οσον αφορά ενδεχόμενη παράταση του τρέχοντος προγράμματος

λήγει η προηγούμενη παράταση στις 30
Ιουνίου οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αυτή είχε προταθεί
προ 15 ημερών στην ελληνική κυβέρνηση και είχε απορριφθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο της ελληνικής
κυβέρνησης προβλέπει τα εξής

1 Πλεόνασμα Η Αθήνα τροποποίησε την αρχική της
πρόταση για πρωτογενές πλεόνασμα 0,6 του ΑΕΠ για
φέτος και 1,5 του ΑΕΠ για το 2016 Το νέο σχέδιο
προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,75 του ΑΕΠ το 2015
1,75 του ΑΕΠ για το 2016 και 2,5 του ΑΕΠ για το 2017
Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί από τους δανειστές

Η νέα πρόταση προβλέπει

υψηλότερα
πραπογενή πλεονάσματα

και για τα δύο
επόμενα έτη

θυρα για μετατοπίσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλότερους

συντελεστές Σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνικό
πρόταση προβλέπει την εφαρμογή ενός χαμηλού συντελεστή
6,5 κατά άλλες πηγές 7 με τον οποίο θα φορολογηθούν
φάρμακα θέατρα και εκδόσεις βιβλίων Με τον μεσαίο
συντελεστή που ενδεχομένως να ανέλθει στο 12 κατά
άλλες πηγές 13 θα φορολογηθούν τα βασικά είδη διατροφής

και φρέσκα τρόφιμα αι λογαριασμοί ηλεκτρικού
ρεύματος φυσικού αερίου και νερού υπηρεσίες διαμονής
σε ξενοδοχεία εκδόσεις εφημερίδων περιοδικών και
λοιπών εντύπων και εστιατόρια Ο υψηλός συντελεστής
23 θα εφαρμοσθεί σε όλα τα μεταποιημένα συσκευασμένα
και κονσερβοποιημένα τρόφιμα στις υπηρεσίες μεταφορών
εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κόμιστρα ταξί αεροπορικά

εισιτήρια σε ένδυση και υπόδηση
Στο σχέδιο της κυβέρνησης δεν υπάρχει πρόβλεψη για

διατήρηση των μειωμένων κατά 30 συντελεστών που
ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου Ωστόσο στελέχη του οικονομικού

επιτελείου σημειώνουν πως η διατήρηση των
μειωμένων συντελεστών στα νησιά δεν έχει φύγει από το
τραπέζι των διαπραγματεύσεων Πάντως ακόμα κι αν βρεθούν

τα μέτρα εκείνα που θα μπορούσαν να δώσουν 350
εκατ ευρώ για την κάλυψη του κενού οι πιστωτές δεν
φαίνονται διατεθειμένοι να τα δεχθούν Το σχέδιο της κυβέρνησης

αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 1,36 δισ
ευρώ από 950 που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο

3 Αύξηση εισφοράς για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
των συνταξιούχων με στόχο αύξηση των εσόδων κατά
500 εκατ ευρώ

της χώρας o τρόπος που θα
προκύψουν τα πρωτογενή
πλεονάσματα δηλαδή τα μέτρα

που θα ληφθούν προκειμένου
να επιτευχθούν τα

ανωτέρω ποσοστά
2 ΦΠΑ Η ελληνική κυβέρνηση

προτείνει την εφαρμογή
τριών συντελεστών ΦΠΑ
αφήνοντας ορισμένα παρά
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Νέο πρόγραμμα υγείας
από την Εθνική Ασφαλιστική
Ενα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με την επωνυμία
Full σχεδίασε η Εθνική Ασφαλιστική για περιπτώσεις
νοσηλείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης Το πρόγραμμα
δίνει τη δυνατότητα σταν ασφαλισμένο να επιλέξει το
ιδανικό για εκείνον επίπεδο κάλυψης της υγείας του ενώ
παράλληλα προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
του επιτρέποντας του να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο
ασφαλιστικής κάλυψης σε όλα τα στάδια της ζωής του
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει υψηλό ετήσιο
όριο κάλυψης σε περίπτωση νοσηλείας έως 1,5 εκατ
ευρώ Επίσης δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των παροχών

στις προσωπικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες

του ασφαλισμένου ο οποίος έχει στη διάθεσή
του έξι διαφορετικές επιλογές για τα νοσοκομείο τον
γιατρό τη θέση νοσηλείας του και το ποσό συμμετοχής
του στα έξοδα νοσηλείας Για την κάλυψη των εξόδων
διαγνωστικών εξετάσεων μπορεί να επιλέξει το ετήσιο
ποσό κάλυψης που επιθυμεί με δυνατότητα επιλογής και
ποσοστού συμμετοχής του σε αυτά έχοντας στη διάθεσή
του πέντε διαφορετικούς συνδυασμούς
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Τα φαρμακεία
θα γίνουν τώρα
εκλογικά κέντρα
κατά ιου ΣΥΡΙΖΑ

Τελικά για ορισμένες ασθένειες δεν είναι

ο χρόνος αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το καλύτερο
φάρμακο το κατώφλι των κεντρικών

γραφείων της ΝΔ πέρασε ο πρόεδρος του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος έπειτα

από δυο χρόνια διάστασης με τη γαλάζια
παράταξη την οποία εκπροσωπούσε επί
17 και πλέον χρόνια
Οπως διαβάσατε και στο σχετικό θέμα μας
χθες η πρόταση να επιτραπεί η πώληση
των ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφουμενων
Φαρμάκων και από τα σουπερμάρκετ έβαλε
στο στόχαστρο των φαρμακοποιών τη νέα
κυβέρνηση Το αποτέλεσμα ήταν χθες το
πρωί να επιστρέψει ο Λουράντος στα παλιά
γαλάζια λημέρια
Ο ίδιος πλέον προειδοποιεί ότι τα 11.000
φαρμακεία που προεκλογικά είχε αναγορεύσει

σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ
θα γίνουν τώρα εκλογικά κέντρα εναντίον
του ΣΥΡΙΖΑ εάν εμμείνει η κυβέρνηση σε
αυτή την πρόταση
Στη Συγγρού έγινε και η επίσημη πρώτη
συνάντηση του εκπροσώπου του ΠΦΣ με
τον Μάκη Βορίδη φωτογραφία Σημειωτέον

ότι ο πρώην υπουργός Υγείας δεν είχε
δεχθεί τον εκπρόσωπο των φαρμακοποιών
στο γραφείο του στην οδό Αριστοτέλους γεγονός

που είχε προκαλέσει τότε την έντονη
αντίδραση του Λουράντου
Ομως η χθεσινή εικόνα δεν θύμιζε σε τίποτα
τη διαμάχη του παρελθόντος για τα μνημο
νιακά μέτρα Σε αγαστό κλίμα συνεργασίας

η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ ενημέρωσε το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη
συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος
Τύπου του κόμματος Κώστας Καραγκούνης

για τα προβλήματα του κλάδου
Ενδεικτική είναι η δήλωση του Βορίδη αμέσως

μετά τη συνάντηση ότι ο ανταγωνισμός
στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων λειτουργεί

και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη
ούτε και θα προσθέσει τίποτα η διάθεσή τους
από άλλα κανάλια πλην των φαρμακείων

Πήγαν και στη Βουλή
Μία ώρα μετά η τσάρκα των φαρμακοποιών
συνεχίστηκε στη Βουλή όπου συναντήθηκαν
με μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ Εκεί δέχθηκαν μία ακόμη επίθεση
φιλίας με τους βουλευτές της κυβέρνησης
να διαβεβαιώνουν τους εκπροσώπους του
κλάδου ότι δεν είχαν ενημέρωση για το
περιεχόμενο της πρότασης και αρκετούς να
δημοσιοποιούν ξεκάθαρα τη διαφωνία τους
Και μάλιστα στελέχη που συντάσσονται με
την πλειοψηφία
Οπως για παράδειγμα ο βουλευτής Δράμας
και στέλεχος των προεδρικών 53 Χρήστος
Καραγιαννίδης που προαναγγέλλει μέσα
από τον προσωπικό του λογαριασμό σε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι Η διάταξη
για την πώληση των ΜΗΣΥΦΑ από σούπερ
μάρκετ όταν κι εάν έρθει προσωπικώς από
εμένα θα φάει φούμο Για να ξηγιόμαστε πριν
επιχειρηθείαυτό το αίσχος ξεκαθαρίζοντας

από τώρα τη στάση σχετικά με αυτό το
επιμέρους ζήτημα Σφίγγουν τα λουριά

Σε ρόλο πυροσβέστη
Στο μεταξύ ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής επιχειρώντας να κατευνάσει

τα πνεύματα καταλογίζει εμμονή στους
θεσμούς αναφερόμενος στο συγκεκριμένο
θέμα παραβλέποντας ότι πρόκειται για πρόταση

της ελληνικής κυβέρνησης
Συγκεκριμένα χθες υποστήριξε ότι οι προϋποθέσεις

και οι δικλίδες που θα εφαρμόσει η
κυβέρνηση θα είναι τόσο αυστηρές που επί
της ουσίας δεν θα πάει τίποτα στα ράφια
των σουπερμάρκετ Και πρόσθεσε ότι η σχέση

της κυβέρνησης με τους φαρμακοποιούς
δεν πρέπει να διαρραγεί

Η στάση του ωστόσο όξυνε ακόμη περισσότερο

τα πνεύματα ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιάδης ζήτησε την

παραίτηση του υπουργού Υγείας
Ο κ Κουρουμπλής προσπάθησε να δικαιολογήσει

την κυβερνητική επιλογή λέγοντας
πως είναι προϊόν διαπραγμάτευσης για τη
σωτηρία της χώρας αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση
Επιπλέον το ΔΣ του ΦΣΘ θέτει ζήτημα
εμπαιγμού του κλάδου που τόσο προεκλογικά

όσο και μετεκλογικά λάμβανε
διαβεβαιώσεις για τα αντίθετα από αυτά
που εν τω μεταξύ διαπραγματεύονταν με
την τρόικα


	ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΗΘΕΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΡΚΕΤ
	10/06/2015 ΑΥΓΗ σελ. 18

	ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΠΣ ΠΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
	10/06/2015 ΑΥΓΗ σελ. 18

	ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
	10/06/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 37

	Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
	10/06/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 9

	ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
	10/06/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 18

	ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
	10/06/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 16

	ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
	10/06/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 19

	ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 38% ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
	10/06/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 30

	Ο Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
	10/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 42

	ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
	10/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	10/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 3

	ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ
	10/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	10/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 11

	ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
	10/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1

	Ο Κ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	10/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	10/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 4

	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,6% ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ
	10/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
	10/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 20

	ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
	10/06/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 5


