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Λίστα με
νέα μέτρα
φέρνει
η τρόικα
Μετά

τα προαπαιτούμενα
για την έναρξη διαλόγου
για το τρίτο ελληνικό Μνημόνιο

η ελληνική κυβέρνηση ξεκινά
σήμερα τη συζήτηση για τα νομοσχέδια

που θα πρέπει να ψηφίσει για
να πάρει την πρώτη δόση της τρίτης
δανειακής σύμβασης που διαπραγματεύεται

με την Ε Ε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας το ΔΝΤ
και την Ε KT

Η λίστα των θεμάτων για τα οποία
θα πρέπει να τεθούν χρονοδιαγράμματα

υλοποίησης και κυρίως στόχοι
είναι μεγάλη Οι εκπρόσωποι των
δανειστών έρχονται στην Ελλάδα
ζητώντας επιτακτικά από την αλληλογραφία

που προηγήθηκε μέσα στο
Σαββατοκύριακο το οριστικό ξήλωμα

ή προτάσεις ισοδύναμων μέτρων
για όλα τα νομοσχέδια που πέρασε
αυτό το διάστημα π κυβέρνηση χωρίς
τη συμφωνία των θεσμών

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι επα
ναπροσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων

ΕΡΤ καθαρίστριες επίορκοι
η ρύθμιση των 1 00 δόσεων για ληξιπρόθεσμες

οφειλές σε Ταμεία και
εφορίες και η ευνοϊκή φορολόγηση
των επιδοτήσεων των αγροτών
Παράλληλα από τη συμφωνία της
1 2ης Ιουλίου απορρέουν για την
Ελλάδα υποχρεώσεις υλοποίησης
επειγόντων μέτρων Στα επείγοντα
περιλαμβάνονται

1Η
δημιουργία του νέου ΤΑΙ

ΠΕΔ το οποίο θα έχει ως
στόχο να έχει έσοδα ύψους

50 δια ευρώ μέχρι και το 2023

2 Η εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων

με τα οποία θα ισοσκελιστεί

το οποιοδήποτε δημοσιονομικό

κόστος από την εφαρμογή
της απόφασης του ΣτΕ με την οποία
κρίνονται παράνομες οι περικοπές
των συντάξεων από το 201 2

3
Η ταχεία ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

των μη εξυπηρετούμενων

δανείων τα οποία
υπολογίζονται σήμερα πάνω από τα
1 1 0 δια ευρώ που θα τρέξει παράλληλα

με την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

4 Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων

από την πρώτη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ στην

οποία εκκρεμεί ακόμη το νέο καθεστώς

για το γάλα τα μη συνταγογρα
φούμενα φάρμακα και το άνοιγμα
των καταστημάτων τις Κυριακές

5 Εκκρεμότητα αποτελεί επίσης

το δεύτερο σκέλος του
ασφαλιστικού το οποίο θα

περιλαμβάνει την περικοπή πρόωρων

συνταξιοδοτήσεων μαζί με το
πέναλτι ανάλογα με την αύξηση των
ορίων ηλικίας

Γραμμή άμυνας
Στο μεταξύ σε σύσκεψη του Κυβερνητικού

Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

ΚΥΣΟΙΠ που έγινε χθες το
απόγευμα αποφασίστηκε ότι γραμμή
άμυνας για την αποφυγή νέων μέτρων

πριν από την ολοκλήρωση της
συμφωνίας θα είναι προσήλωση σε
όσα συμφωνήθηκαν τπ 1 2η Ιουλίου
σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα
μέτρα

Πηγές του οικονομικού επιτελείου
εξηγούσαν χθες ότι ορισμένοι εκ των
δανειστών πιέζουν όντως για νέο

ΒεΛκουΛίοκοιι

Ζητούν ξήλωμα
ή ισοδύναμα μέτρα για
όλα τα νομοσχέδια που
πέρασε η κυβέρνηση
xœpis τη συμφωνία
των θεσμών

τρίτο πακέτο με προαπαιτούμενα
Αυτός είναι και o λόγος ανέφεραν
που ο ΥΠΟΙΚ επιμένει στην πιστή
τήρηση της αρχικής συμφωνίας
διότι αυτή δεν περιλαμβάνει τέτοιο
πακέτο

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος μετά τη συνεδρίαση
παραδέχθηκε ότι οι τεχνικές

διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει

► ► ΑΓΚΑΘΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

από χθες και θα συνεχιστούν σήμερα

με πιο εντατικούς ρυθμούς
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέου
πακέτου προαπαιτουμένων είπε
Θα μελετήσουμε και θα εφαρμόσουμε

κατά γράμμα τη συμφωνία
στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής

Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε
καλά Η χθεσινή πρώτη ημέρα των
επαφών ήταν αναγνωριστική και
θα συνεχιστούν σήμερα ίσως και στο
ΓΛΚ αν υπάρξει ανάλογο αίτημα από
τους ξένους εμπειρογνώμονες

Βόμβα ΔΝΤ για νέα μείωση του κατώτατου μισθού ο προϋπολογισμός

ΜΠΛΟΚΟ στα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση
tou κατώτατου μισθού βάζει μελέτη του ΔΝΤ το
οποίο όχι μόνο δεν επιτρέπει την αύξηση αλλά
αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον θα χρειαζόταν μια
περαιτέρω μείωση αφού είναι από τους υψηλότερους

εντός Ε.Ε με βάση το μέσο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ

Το ίδιο σημειώνει και για το μειωμένο κατώτατο

μισθό που δίνεται στους νέους μέχρι και 24
ετών Μάλιστα επισημάνει ότι μια αύξηση θα είχε
ως αυτόματη συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας των νέων

Λίγες ώρες πριν φτάσει στην Αθήνα η νέα εκπρόσωπος

της ομάδας του Ταμείου για την Ελλάδα
κ Ντελια Βελκουλέσκου π μελέτη του Ταμείου

υπενθυμίζει και τις υποχρεώσεις της χώρας που
έδειχναν μέχρι τώρα να έχουν ξεχαστεί Ειδικότερα

αναφέρεται στην ανάγκη νομοθέτησης των
ομαδικών απολύσεων και της αλλαγής του συνδικαλιστικού

νόμου Οσα δηλαδή ζητούσε και κατά
τη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο του δευτέρου
Μνημονίου

Το μήνυμα αυτό στελνει στην ελληνική κυβέρνηση
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω έκθεσής

του για την ευρωζώνη στην οποία διαβλέπει μέτριους

κινδύνους μετάδοσης της ελληνικής κρίσης
στην αγορά ομολόγων της ζώνης του ευρώ Αν η
κατάσταση εκτροχιαστεί όμως το ΔΝΤ εκτιμά ότι
η ΕΚΤ θα έπρεπε ακόμα και να εξετάσει αύξηση
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης

Περιμένουμε να κλείσει π συμφωνία
για να ξεκινήσει η κατάρτιση

συμπληρωματικού Προϋπολογισμού
για το 201 5 και το 201 6 αλλά και
νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος

ανέφερε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ
Δημήτρης Μάρδας ο οποίος μετείχε
στην ίδια συνεδρίαση

Πρόσθεσε ότι το θέμα των επιταγών

το έχει αναλάβει ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος και προανήγγειλε
νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Ανέφερε επίσης ότι το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους δεν συμμετέχει

στις διαπραγματεύσεις εμείς
είμαστε γραφείο παρακολούθησης
είπε χαρακτηριστικά
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Oflo το ßapos
στην προΑηψη
του καρκίνου
ΠΡΟΘΕΣΗ να ενσωματώσει έξι προληπτικές

εξετάσεις για τον καρκίνο
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
εξέφρασε χθες ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής Το

υπουργείο Υγείας πρέπει να παρέμβει

πρόωρα θα επιβάλουμε και θα
υποχρεώσουμε τον ελληνικό λαό σε

έξι εξετάσεις προληπτικές που πραγματικά

μπορούν να σώζουν ζωές
τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό Real FM 97,8

Αφορμή για τον σχεδιασμό αυτό
όπως εξήγησε αποτέλεσε η πρόβλεψη

των ειδικών επιστημόνων για
μελλοντική αύξηση των καρκίνων
Οι επιδημιολόγοι μάς προειδοποιούν

ότι στα επόμενα 20 χρόνια π

χώρα θα έχει έξαρση στο φαινόμενο
του καρκίνου σημείωσε ο Π Κουρουμπλής

Οι προληπτικοί έλεγχοι
θα αφορούν έξι καρκίνους μεταξύ
των οποίων του μαστού και του
τραχήλου για τις γυναίκες και του
προστάτη για τους άνδρες καθώς
και πνεύμονα και παχέος εντέρου και
για τους δύο

Ο καρκίνος είναι ανάμεσα στις
πρώτες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας

παγκοσμίως με περίπου
1 4 εκατομμύρια νέα κρούσματα και
8,2 εκατομμύρια θανάτους το 201 2

σύμφωνα με την τελευταία έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
ΠΟΥ που δημοσιεύτηκε τον περασμένο

Φεβρουάριο
Οι νέες διαγνώσεις αναμένεται

να αυξηθούν κατά περίπου 70
μέσα στα επόμενα 20 χρόνια αγγίζοντας

τα 22 εκατομμύρια νέα κρούσματα

μέχρι το 2035 Στην Ελλάδα
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
π θνησιμότητα από καρκίνο παραμένει

γενικά χαμηλότερη απ ό,τι
στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες
OECD 2007 στη 1 9η θέση για τους

άνδρες και στην 23η για τις γυναίκες
μεταξύ των 34 χωρών-μελών του
Οργανισμού

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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ζεκινούν έρευνες από Βουλή και Δικαιοσύνη

Πολιτικό σάλο προκαλεί
το plan Β του Βαρουφάκη

Ο Παράλληλο τραπεζικό σύστημα υποκλοπή ΑΦΜ και
έξοδο από το ευρώ προετοίμαζε ο πρώην υπουργός

Κατεπείγουσα έρευνα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων από την Κ Σαββαΐδου Τον δρόμο της Βουλής
παίρνουν δύο μηνύσεις σε βάρος του Γ Βαρουφάκη

Σεισμό προκάλεσαν οι απο φάκης ο οποίος υποστηρίζει
καλύψεις για το σχέδιο Β ότιόλα έγινανενγνώσειτου
που προετοίμαζε ο Γ Βαρου πρωθυπουργού

ΝΔ Ποτάμι εμπλέκουν
και τον Αλ Τσίπρα
Ο Ενημέρωση για το κυβερνητικό λόμπι

της δραχμής ζητά η αντιπολίτευση

Ερώτηση κατέθεσαν 24 βουλευτές της ΝΔ με την
οποία ζητούν απότονΑλ Τσίπρανα δώσει εξηγήσεις
στη Βουλή για ης αποκαλύψεις οελ 14-15

Γ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Πολιτικό σεισμό προκάλεσαν οι αποκαλύψεις

για το μυστικό σχέδιο που επεξεργαζόταν

με κλειστή ομάδα με σκοπό την επιστροφή

στη δραχμή σελ 10 15
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Σε μείζον πολιτικό θέμα τόοο για τον πρώην υπουργό Γ Βαρουφάκη όσο και για την ίδια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναδεικνύεται

η υπόθεση του σχεδίου Β για παράλληλο τραπεζικό σύστημα που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δραχμή 0 πρώην υπουργός

επιμένει ότι όλος ο σχεδιασμός έγινε κατ εντολήν του Μεγάρου Μαξίμου και επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις αλλά τονίζει

ότι ήταν απλά σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντίδρασης σε σχέδια υπονόμευσης της κυβέρνησης από τους δανειστές

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Πολιτικό οειομό προκαλεί
το οχέδιο Β του Γ Βαρουφάκη
Πολνπκό σεισμό προκάλεσαν

οιαποκαλύψειςγιατομυστικό
σχέδιοπου επεξεργαζότανμια

κλειστή ομάδα πέντε ατόμων πριν και
μετά τις εκλογές με σκοπό την προετοιμασία

της Ελλάδας για επιστροφή
στη δραχμή Τα στοιχεία που έφερε στο

φως η Καθημερινή της Κυριακής για
δημιουργία παράλληλου τραπεζικού
συστήματος πληρωμών χακάρισμα
εκατομμυρίωνΑΦΜκαι προετοιμασία
για έξοδο από την Ευρωζώνη επιβεβαιώθηκαν

από τη δημοσιοποίηση η
χητικούντοκουμέντου Σ αυτόοΓιάνης
Βαρουφάκης ενημερώνει το φόρουμ
Officiai Monetary and Financial

Institutions Forum To OMFTF έχει
έδρα το Λονδίνο και πήρε άδεια από

τονπρώην υπουργό ώστε
να προχωρήσει στη δη

Το ηχητικό μοσιοποιηση του ηχητι

ντοκουμέντο επιβε κ°ι στο οποίο ο κ Βαρου

βαιώνει το μυστικό
αναλύει σε hedge

fund το σχέδιο που επε
σχέδιο με τον ηρω ξερΥαζότανειδικήομάδα
ην υπουργό αποτελούμενη από πέντε
να εμπλέκει και άτομα και στο οποίο πε

τονΑλ Τσίπρα Ριλαμβανόταν και το
χακάρισμα των ΑΦΜ

για τη δημιουργία παράλληλου τραπεζικού

συστήματος
Στο ηχητικόντοκουμέντο ο πρώην

υπουργός επιβεβαιώνει και τη δημιουργία

ενός παράλληλου νομίσματος
εντός ευρώ αλλά και ότι το plan Β

προωθούνταν με τη σύμφωνη γνώμη
του πρωθυπουργού Ο κ BapoucpÔKnC
ξεκινά την απάντησή του λέγοντας
ότι πριν ακόμα τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου και την ανάληψη της εξουσίας

από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσί
πρας τού είχε δώσει εντολή να εκπονήσει

ένα εναλλακτικό σχέδιο
Το σχέδιο αυτό όπως ακούγεται

να λέει ο κ Βαρουφάκης το επεξεργαζόταν

μυστικά μια ομάδα πέντε ατόμων

ήδη από τον Δεκέμβριο του
2014 Το δύσκολο όπως εξηγεί θα
ήταν στη συνέχεια να πείσει ότι από
τα πέντε άτομα που το επεξεργάστηκαν

θα πρέπει να υπάρξουν 1.000 άτομα

που να το εφαρμόσουν Περιγράφοντας

η σχεδίαζε προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των
capital controls και της τραπεζικές „

Αποκαλύψεις
Ο Ερωτηθείς για
τις σχέσεις του με
τον Αλέξη Τσίπρα
λέει ότι διατηρούν
φιλικές σχέσεις αλλά

δεν γνωρίζει
εάν αυτές θα συνεχιστούν

από δω και
στο εξής Αποκαλύπτει

ότι λίγες
ημέρες μετά την
παραίτηση του ο

πρωθυπουργός τού
πρότεινε να αναλάβει

ένα άλλο
υπουργείο

Ο Ο κ Βαρουφάκης
εξηγεί ότι το

σχέδιο θα εφαρμοζόταν

ως απάντηση
στο κλείσιμο των
τραπεζών Είναι
πραγματικά τρομακτικό

σοκαριστικό
ακούγεται να του
απαντά ένας εκ των
συνομιλητών του

β Ο τέως υπουργός

Οικονομικών
εκτιμά ότι η Ελλάδα
δεν θα μπορέσει με
κανένα τρόπο να
παραμείνει στην
Ευρωζώνη εάν δεν
αποκτήσει σύντομα
πρόσβαση στο πρόγραμμα

ποσοτικής
χαλάρωσης

Ο πρώην υπουργός
Γιάνης Βαρουφάκης

αργίας καινα δοθεί στον ελληνικό λαό
η εμπιστοσύνη και η αίσθηση ότι υπάρχει

σχέδιο ο κ Βαρουφάκης αναλύει
το πλάνο του για τη δημιουργία ενός
παράλληλου συστήματος πληρωμών
για το οποίο θα χρησιμοποιούνταν τα
ΑΦΜ των Ελλήνων πολιτών μέσα
από το σύστημα Taxis

Δημιουργώντας αναπληρωματικούς

λογαριασμούς το κράτος θα
είχε τη δυνατότητα να πληρώνει ης
υποχρεώσεις του προς τρίτους όπως
π.χ έναν προμηθευτή νοσοκομείου
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ Βαρου¬

φάκης χρησιμοποιώντας ένα παράλληλο

ψηφιακόνόμισμα προκειμένου
να είναι συνεπές σης υποχρεώσεις του
πρόκειται προφανώς για τα περίφημα

IOUs
Το παράλληλο αυτό τραπεζικό

σύστημα σύμφωνα με τον τέως υπουργό

Οικονομικών θα επέτρεπε στην
Ελλάδα να αναπνεύσει κατά το
διάστημα που οι τράπεζές της θα έμεναν

κλειστές
Ενδιαφέρον έχει ότι ο πρώην υπουργός

επιμένει ότι όλα ήταν εν
γνώσει του πρωθυπουργού ο οποίος
θα του έδινε το πράσινο φως για να
θέσει σε εφαρμογή το παράλληλο σύστημα

μετά το χακάρισμα του λογισμικού

του υπουργείου Περιγράφει
μάλιστα και πώς θα γινόταν κάτω από
τη μύτη της Κ Σαββαΐδου που την
θεωρούσε ελεγχόμενη απότηντρόικα

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων στο υπουργείο μου ελέγχεται
πλήρως και απευθείας από την τρόικα
Δεν ήταν υπό τον δικό μου έλεγχο ως
αρμόδιου υπουργού αλλά ελεγχόταν
απότις Βρυξέλλες Ο γενικός γραμματέας

διορίζεται με μια συγκεκριμένη
διαδικασία και ελέγχεται από την
τρόικα όπως και ολόκληρος ο μηχανισμός

Είναι σαν τα δημόσια έσοδα

στο Ηνωμένο Βασίλειο να ελέγχονται
από ης Βρυξέλλες Είμαι σίγουρος όη
όπωςτοακούτεσας σηκώνεται ητρίχα
OK λοιπόν το un αριθμόν ένα πρόβλημα

ήταν πως ο γενικός γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων από την
άλλη ελεγχόταν από εμένα ως αρμόδιο

υπουργό Και διόρισα έναν καλό
φίλο μου παιδικό φίλο μου που έγινε
καθηγητής Τεχνολογικής Πληροφόρησης

στο Κολούμπια σης ΗΠΑ Τον
επιστράτευσα επειδή του είχα εμπιστοσύνη

να προχωρήσει στην ανάπτυξη
αυτού του συστήματος Κάποια στιγμή
μια εβδομάδα ή λίγο αργότερα αφότου
μετακομίσαμε στο υπουργείο με πήρε
τηλέφωνο και μου είπε όη έχει τον έλεγχο

τωνμηχανημάτων τουhardware
όχι όμως και του λογισμικού software
Το software ανήκει στην τρόικα που

ελέγχει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Εσόδων Τι να κάνω
Ο ειδικός στα θέματα Πληροφορικής

φέρεται να είναι ο Μ Χατζηθε
οδώρου γ.γ Πληροφοριακών Συστημάτων

Χθες το Μαξίμου τόνιζε με
διαρροές ότι δεν υπήρξε κανένα
σχέδιο ή στρατηγική για επιστροφή
στη δραχμή Εκείνο που υπήρξε ήταν
μια Εκθεση για τις επιπτώσεις ενός
Grexit

ΝΔ και Ποτάμι βάζουν στο στόχαστρο τον Αλ Τσίπρα

© Ζητούν ενημέρωση για το

μυστικό σχέδιο και κάνουν λόγο

για κυβερνητικό λόμπι της

δραχμής

Εντονες αναδράσεις στην αντιπολίτευση

πυροδοτούν οι αποκαλύψεις
για το εναλλακτικό σχέδιο του Γ Βαρουφάκη

με σκοπό τη μετάβαση σε
εθνικό νόμισμα Ηδη από τη ΝΔ 24

βουλευτές του κόμματος κατέθεσαν
ερώτηση προς τον πρωθυπουργό με
την οποία τον καλούν να ενημερώσει

τη Βουλή αν ήταν σε γνώση του
οι λεπτομέρειες του σχεδίου του

πρώη^μπομργοι Οικονομικών για„ν|υ 3

μετάβαση σε εθνικό νόμισμα με δημιουργία

παρατραπεζικού συστήματος

υπεξαίρεση δημόσιου υλικού
και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων

Ζητούν επίσης να μάθουν
ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει

προκειμένου να διερευνηθεί
πολιηκά και δικαστικά η δράση

στελεχών της κυβέρνησης που κινείται

έξω από τα όρια της δημοκρα
ηκής νομιμοποίησής της αφού όπως

επισημαίνουν οι ενέργειες που
αποδίδονται στον πρώην υπουργό
συνιστούν εκτροπή που επισείουν
την απόδοση όχι μόνο πολιτικών
αλλά τυχόν και ποινικών ευθυνών
Επίσης όπως έγινε γνωστό η αξιω
ΒΪΜα>™ρΛιτ,^ΡΤΐ:<<πχκίριμένου

να διαλευκανθεί αυτή η σκοτεινή υπόθεση

και να πληροφορηθεί ο ελληνικός

λαός αν τελικά υπήρχε Plan
Β για Grexit θα αξιοποιήσει άμεσα
όλα τα πρόσφορα κοινοβουλευτικά
μέσα Στο πλαίσιο αυτό θα καταθέσει

άμεσα αίτημα για κατά προτεραιότητα

εξέταση του πρώην υπουργού
Οικονομικών στην πρώτη συνεδρίαση

της υφιστάμενης Εξετασηκής Επιτροπής

της Βουλής για την υπαγωγή
στα μνημόνια Απαντήσεις από

τον Αλ Τσίπρα για το οχέδιο Βαρουφάκη

ζητεί και ιο Ποτάμι και καλεί

τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του

συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για
τα εξωφρενικά οχέδια του κυβερνη
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TEVA-ALLERGAN

Deal 40 δισ. δολ.
στα φάρμακα

Ένας νέος κρίκος στη μακρά αλυσίδα 

των deals στη φαρμακοβιομηχανία 
το τελευταίο διάστημα

προστέθηκε χθες, καθώς η ισραηλινή 

Teva ανακοίνωσε ότι προχωρεί 

στην εξαγορά της μονάδας
γενοσήμων της Allergan, αμερικανικής 

εταρειας (που εδρεύει
στο Δουβλίνο) έναντι 40,5 δισ. δολαρίων 

σε μετρητά και μετοχές. Η
συμφωνία θα καταστήσει την
Teva, ήδη leader στον κλάδο των
γενοσήμων, μια από τις μεγαλύτερες 

φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου. 

Η απόκτηση της μονάδας
γενοσήμων της Allergan βάζει επίσης 

«τίτλους τέλους» στην προσπάθεια 

της Teva να αποκτήσει
μια άλλη ανταγωνίστριά της από
τις ΗΠΑ, τη Mylan.
Οι Ισραηλινοί απέσυραν την πρόταση 

εχθρικής εξαγοράς ύψους
40 δισ. δολαρίων, αφήνοντας τη
Mylan να επικεντρωθεί στην προσπάθεια 

εξαγοράς της Perrigo. Η
Teva αναζητούσε νέες πηγές εσόδων 

για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 

προς το βασικό της
σκεύασμα για τη σκλήρυνση κατά
πλάκας, ενώ για την Allergan
προτεραιότητα αποτελούσε η μείωση 

του χρέους της. Σημειώνεται
ότι από την αρχή του έτους το ύφος 

των deals στη φαρμακοβιομηχανία 

έχει ανέλθει σε 400 δισ.
δολάρια, ποσό αυξημένο κατά
80% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2014.
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Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής συμπληρώνει τα κενά της πολιτείας
Περισσότεροι από 100 άποροι και
ανασφάλιστοι ασθενείς απευθύνονται

σε καθημερινή βάση στο
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής
και της Αποστολής ενώ πάνω
από 500 φάρμακα χορηγούνται
από το Ιατρείο σε ανασφάλιστους
την ημέρα Μάλιστα το τελευταίο
διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο

να ζητούν βοήθεια από
το Ιατρείο και ασφαλισμένοι Πρόκειται

κυρίως για συνταξιούχους
μεγάλης ηλικίας οι οποίοι αδυνατούν

να πληρώσουν τη συμ¬

μετοχή τους στα φάρμακα ακόμα
και όταν αυτή είναι πολύ μικρή

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
κάνει λόγο για σημαντική αύξηση
στην προσέλευση των ασθενών
στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

που καταγράφεται το τελευταίο

διάστημα και την οποία
αποδίδει στην κατάρρευση των
δημόσιων δομών Υγείας Στο
πλαίσιο αυτό απευθύνει κάλεσμα
για τη στήριξη του Ιατρείου
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης το τελευταίο

χρονικό διάστημα ζούμε

Οχι μόνο αναοφάλιστοι
αλλά και ασφαλισμένοι
απευθύνονται όλο
και περισσότερο
στον οργανισμό

την κορύφωση μιας ανθρωπιστικής

κρίσης που απειλεί κυρίως
τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

Οι δημόσιες δομές Υγείας
έχουν καταρρεύσει και κα¬

λούμαστε πλέον να καλύψουμε
την αδυναμία της Πολιτείας να
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις της προκειμένου
να μην θρηνήσουμε θύματα
Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους
όσους μπορούν να συμβάλουν
για να δημιουργήσουμε όλοι
μαζί ένα δίχτυ ασφαλείας για
τον συνάνθρωπο μας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο

διάστημα όλο και περισσότεροι

φορείς του Δημοσίου
όπως κέντρα υγείας αγροτικά
ιατρεία προνοιακά ιδρύματα

σωφρονιστικό καταστήματα ακόμα

και νοσοκομεία απευθύνονται
στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

και ζητούν να τους αποσταλεί
φαρμακευτικό και υγειονομικό
υλικό Σύμφωνα με τον ΙΣΑ την
τελευταία εβδομάδα σχετικά αιτήματα

έχουν υποβάλει μεταξύ
άλλων το περιφερειακό ιατρείο
Φούρνων το πολυδύναμο ιατρείο
στα Αντικύθηρα ο δήμος Υδρας
το Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων

και πολύτεκνες οικογένειες
από όλη την Ελλάδα

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Alterganj

Συμφώνησε
40,5 δισ δολ
penivTeva
Πώληση της μονάδας
παραγωγής γενόσημων

Πέρυσι
π Allergan ιδισκή

τρια του θαυματουργού
botox πραγματοποίασε μία από
τις μεγαλύτερες εξαγορές του
έτους Φέτος ξαναχτυπά αυτήν
τη φορά με μία πώλησημαμουθ
Οπως ανακοινώθηκε θα πουληθεί

τη μονάδα παραγωγής γενόσημων

φορμάκων της στην
ισραηλινή Teva έναντι 40,5 δισ
δολ Βάσει των όρων της συμφωνίας

που έλαβε το πράσινο
φως από τα διοικητικά συμβού
λια των δυο εταιρειών η Allergan
θα λάβει 33,75 δισ δολ σε μετρητά

και μετοχές της Teva αξίας
6,75 δισ δολ

Το συγκεκριμένο deal βάζει
τέλος και σε μία περίπλοκη μάχη
με τρεις βασικούς παίχτες Η Teva

είχε καταθέσει επιθετική προσφορά

43 δισ δολ για την απόκτηση

της ολλανδικής εταιρείας
γενόσημων Mylan π οποία με
τη σειρά της επιδιώκει την εξαγορά

της ιρλανδικής Perrigo Η
ισραηλινή εταιρεία εγκαταλείπει
πλέον τα σχέδια για τη Mylan

ISID.96I97941

Allergan
Συμφωνία
40,5 δια δολ
με την Teva
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