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Στάση πληρωμών
μέχρι το Νοέμβριο
θα καθυστερηθεί για δύο μήνες λόγω των εκλογών
η εκταμίευση ms δόσης των 3 δισ ευρώ με την οποία
θα πληρωθούν οι οφειλές του Δημοσίου npos ιδιώτες
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ καθυστέρηση εξαιτίας
των εκλογών και της υπηρεσιακής κυβέρνησης

αναμένεται να εκταμιευθούν στη
χώρα τα 2+1 δισ ευρώ της υποδόσης του
δανείου της συμφωνίας που θα λαμβάνονταν

το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
και θα διετίθεντο και για την εξόφληση
οφειλών του Δημοσίου Η καταβολή τους
συναρτάται με τη νομοθέτηση ή και την έκδοση

υπουργικών αποφάσεων για πλειάδα
προαπαιτούμενων του Μνημονίου
και κοινοτικοί αξιωματούχοι μεταθέτουν
την εκταμίευση για τον Νοέμβριο
Παγώνουν παράλληλα και τα 500 εκατ

ευρώ τα οποία έλαβε η χώρα σε ρευστό με
την α δόση ώστε το κράτος να αποπληρώσει

τον Σεπτέμβριο μέρος των υποχρεώ
σεών του σε προμηθευτές με αποτέλεσμα
η αγορά να συνεχίζει να κινείται χωρίς
ρευστότητα
Οι δανειστές εκφράζουν ανησυχία και για
τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία
από τις εκλογές και επιθυμούν να επανέλθουν

στην Αθήνα την επομένη της κάλπης

για να βοηθήσουν στη σύνταξη του
προϋπολογισμού 2016 και του συμπληρωματικού

προϋπολογισμού για το τελευταίο
τρίμηνο του 2015 3
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Μαϊμούδες με άσπρες μπλούζες
Συναγερμός στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας για τους απατεώνες-κομπογιαννίτες
και τους αμφιβόλων σπουδών ειδικότητας και προϋπηρεσίας επιστήμονες

Δεν
έχουν τέλος οι καιαγγελίες

προς ιους ιατρικούς συλλόγους
αλλά και τη δικαιοσύνη για τους
γιατρούς-μαϊμού που εμφανίζονται

έχοντας ανακαλύψει to φάρμακο κατά
ίου καρκίνου ή έχουν σπουδάσει σε χώρες
ίων οποίων m γλώσσα δεν μίλησαν ποτέ
Το φαινόμενο ίο οποίο πήρε διαστάσεις
κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει προκαλέσει

και τον ανάλογο προβληματισμό στα
αρμόδια υπουργεία για την αυστηροποί
ηση των κανόνων λειτουργίας αλλά και
των ελέγχων

Οι καταγγελίες από ασθενείς χωρίζονται

σε δύο κατηγορίες στους απατεώ
νες-κομπογιαννίτες και σε εκείνους που
έχουν αμφίβολη ιατρική ειδικότητα και
προϋπηρεσία Στην πρώτη κατηγορία ανήκει

η περίπτωση ενός γιατρού που είχε
ανακαλύψει την ιριδοσκόπηση ως μέθοδο

διάγνωσης του καρκίνου ή άλλου
συναδέλφου του ο οποίος ισχυριζόταν
ότι ο καρκίνος μπορεί να εντοπιστεί με
θερμογράφημα

Είναι μερικές από τις περιπτώσεις
που στείλαμε στον εισαγγελέα λέει στην
Αγορά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών Γιώργος Πατούλης προσθέτοντας

και την περίπτωση άλλου επιτήδειου

ο οποίος εμφανιζόταν στους ασθενείς

του ως υποψήφιος για Νόμπελ Ιατρικής
καθώς είχε όπως έλεγε ανακαλύψει

το φάρμακο κατά του καρκίνου Σύμφωνα
με τον κ Πατούλη στον σύλλογο υπήρχαν

πάντα πολλές καταγγελίες για Κινέζους

βελονισιές ή για εναλλακτικούς γιατρούς

που δεν είχαν καμία πιστοποίηση
Στην άλλη κατηγορία ανήκουν εκείνοι
των οποίων τα πιστοποιητικά είναι

αμφιβόλου εγκυρόιητος και γνησιότητος
Ο Γ.Λ περιγράφει στην Α την εμπειρία
του που είναι ενδεικτική για το πρόβλημα

Τυχαίνει να γνωρίζω ρουμανικά
γιατί η γυναίκα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε

εκεί Φίλοι μού σύστησαν συγκεκριμένο

γιατρό για ένα σοβαρό πρόβλημα
υγείας που αντιμετώπιζα Τον επισκέφθηκα

και κατά τη διάρκεια της συςητησής
μας τον ρώτησα πού σπούδασε Μου απάντησε

στη Ρουμανία και ενώ επιδίωξα να
μιλήσουμε ρουμανικά περισσότερες από
δύο φορές κάτι του τύχαινε και έβγαινε
από το γραφείο του χωρίς να ακούσω ούτε

μία λέξη σια ρουμανικά από το στόμα του
Οι περιπτώσεις των πλαστών πτυχίων

που εντοπίζονται είναι λίγες όμως γιατροί
και ιατρικοί σύλλογοι επισημαίνουν την
ανάγκη να αλλάξουν ριζικά οι προϋποθέσεις

και τα κριτήρια αναγνώρισης τους
Η Βαρβάρα Ανεμοδουρά είναι πρώην

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πει
ραιά και εξηγεί στην Α Σε άλλες χώρες
όπως στη Μεγάλη Βρετανία για να χορηγηθεί

η πιστοποίηση ζητούνται από
πρωτότυπα

έγγραφα μέχρι και ο βαθμός που
είχε ο υποψήφιος στο λύκειο Κάποια στιγμή

θα πρέπει να εναρμονιστεί και το δικό

Γιώργος Πατούλης πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Αυτό που δεν γίνεται στην Ελλάδα είναι

η διασταύρωση των τίτλων σπουδών
Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε
σε μια τέτοια διαδικασία

Βαρβάρα Ανεμοδουρά πρώην πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Σε άλλες χώρες όπως στη Μεγάλη

Βρετανία για να χορηγηθεί η πιστοποίηση
ζητούνται από πρωτότυπα έγγραφα μέχρι
και ο βαθμός που είχε ο υποψήφιος
στο λύκειο

μας σύστημα ελέγχου με εκείνα της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Την ίδια άποψη έχει και
ο κ Πατούλης Παλαιότερα οι υποψήφιοι
περνούσαν από το ΔΙΚΑΤΣΑ όμως από in
στιγμή που οι χώρες από ιις οποίες είχαμε

κρούσματα μπήκαν στην Ευρωπαϊκή
Ενωση οι διαδικασίες που ακολουθούνται

είναι ίδιες με κάθε άλλη χώρα Αυτό
που δεν γίνεται στην Ελλάδα είναι η διασταύρωση

των τίτλων σπουδών Κάποια
στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε σε μια
τέτοια διαδικασία

Αντικείμενο προβληματισμού για τους
ιατρικούς συλλόγους έχει αποτελέσει και
η παρουσία γιατρών στην τηλεόραση οι
οποίοι εμφανίζονται με πολλές ειδικότητες

Πώς είναι δυνατόν να έχουν τόσες
ειδικότητες διερωτάται στέλεχος ιατρικού

συλλόγου το οποίο θεωρεί ότι αυτοί οι
γιατροί θα πρέπει να γνωστοποιούν μέσα
από την τηλεόραση τον αριθμό μητρώου

τους στον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκουν

Ο ίδιος προβληματισμός επικρατεί
και για τους γιατρούς που ασκούν εναλλακτική

ιατρική Αυτή πρέπει να ασκείται
πάντα από πιστοποιημένους γιατρούς και
οι ασθενείς που εναποθέτουν τις ελπίδες
τους σε αυτούς θα πρέπει πάντα να κοπούν
την πιστοποίηση που βάσει νόμου πρέπει

να υπάρχει στο ιατρείο λέει το ίδιο
στέλεχος και προσθέτει Εδώ και χρόνια
ακούμε για κλινικές του εξωτερικού που
χορηγούν πλαστές εφημερίες αλλά η ελληνική

πλευρά δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία
να ζητήσει από τις κλινικές τις μισθολογικές

καταστάσεις των συγκεκριμένων
γιατρών για να διαπιστωθεί αν όντως
έκαναν εφημερίες και πήραν την ειδικότητα

με την οποία ήρθαν στην Ελλάδα
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Μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας
η τελετή στο υπ Υγείας

Ο Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος
ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού υπουργού Υγείας

σε μια σεμνή τελετή παράδοσης
παραλαβής στο γραφείο του απελθόντος
υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή που
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του τελευταίου

μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Σημειώνεται ότι ο Μ.Α Δημόπουλος είναι

καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική
Σχολή Αθηνών και πρύτανης του ΕΚΠΑ
είναι μέλος 12 ελληνικών και ξένων επιστημονικών

εταιρειών και κάτοχος του
Βραβείου Robert Α Kyle Award for outstanding contributions to
Waldenstrom's macroglobulinemia 2003
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Η πλήρης σύνθεση της
υπηρεσιακής κυβέρνησης

Η πλήρης σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης
έχει ως εξής
Πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Αντώνης Μακρυδημήτρης
Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Μουζάλας
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Φίλιππος Τσαλίδης
Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού
Υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Ζώης
Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού Άλκηστης Πρωτοψάλτη
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός Ιωάννης Γκόλιας
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Δημήτριος Μελάς
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης
Αναπληρωτής Υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης
Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων
Υπουργός Φρόσω Κιάου
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Πολιτισμού
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα

Υπουργείο Εργασίας
Υπουργός Δημήτριος Μουστάκας
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργός Αθανάσιος Δημόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός Πέτρος Μολυθιάτης
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Σπυρίδων Φλογαΐτης
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
Υπουργός Ιωάννης Πάγκος
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Επικρατείας
Υπουργός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος
Υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Παναγιώτης Νικολούδης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός
εκπρόσωπος
Ροδόλφος Μορώνης
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► ► ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το 23 αρρωσταίνει
τους ασθενείς
ΑΚΟΜΗ μια οικονομική επιβάρυνση θα υποστούν

οι ασφαλισμένοι που ήδη πληρώνουν
από την τσέπη τους εξετάσεις και ιατρικές
πράξεις σε ιδιωτικά κέντρα καθώς το ΕΣΥ

βρίσκεται υπό κατάρρευση
Ο ΦΠΑ σκαρφάλωσε στο 23 και για

τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές χωρίς να
προσαρμοστεί αναλόγως και o προϋπολογισμός

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγεία ΕΟΠΥΥ Σε χθεσινή ανακοίνωση

του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΙΣΑ ζητά να εξαιρεθούν οι τοκετοί και οι

ακτινοθεραπείες από τον ΦΠΑ 23 Σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης

Ιδιωτικών Κλινικών ΠΕΙΚ Γρηγόρη Σαρα
φιανό το 23 επιβαρύνει τους ασθενείς
που κάνουν εισαγωγή για κάποια επέμβαση
ή νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική Δεν αφορά
δηλαδή σε εξωτερικούς ασθενείς που πηγαίνουν

στην κλινική για μια εξέταση Με τις
νέες συνθήκες εάν για παράδειγμα κάποιος
πλήρωνε 800 ευρώ για επέμβαση κήλης και
νοσηλεία πλέον με τον αυξημένο ΦΠΑ θα
πληρώνει 880 ευρώ Πρόκειται για μια σημαντική

επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους
εφόσον δεν μετατρέπεται και αναλόγως η

συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα με τον κ

Σαραφιανό θα έπρεπε να αυξηθεί o
προϋπολογισμός

κατά περίπου 35 εκατομμύρια
ευρώ Επιβάλλεται ο ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει
σε σαφή διαχωρισμό των ιατρικών πράξεων
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
φροντίδας και αναλόγως να τις αποζημιώνει

με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς
Επιπρόσθετα η υπαγωγή των τοκετών στο
23 αποτελεί μια ακόμη δυσβάσταχτη και
άδικη επιβάρυνση για τα ζευγάρια που αποφασίζουν

να κάνουν οικογένεια τα οποία η
Πολιτεία οφείλει να στηρίζει με δεδομένο
μάλιστα το πρόβλημα υπογεννητικότητας που

αντιμετωπίζει η χώρα αναφέρει ο ΙΣΑ στην
ανακοίνωσή του

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Αποτυχία και
δεύτερη ευκαιρία

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗ
Εκδότη του περιοδικού
LifeFbsitive

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ μέχρι σήμερα η
χώρα βρίσκεται σε μια πρωτοφανή περιπέτεια

Εφτασε στο χείλος της καταστροφής
όταν ο Σόιμπλε ζήτησε η Ευρώπη να

εξαγοράσει την ελευθερία της από την
Ελλάδα με 50 δισ ευρώ και GREXIT
Προχειρότητα κουτοπονηριές αντιευρωπαϊκός

βερμπαλισμός και ναρκισσισμός
απετέλεσαν το μίγμα στρατηγικής

του κ Βαρουφάκη τον οποίο σήμερα
μετά βδελυγμίας αποκηρύσσει ο πρωθυπουργός

Χρειάστηκαν 5-6 μήνες στον κ
Τσίπρα για να αντιληφθεί ότι τελικά δεν
διαπραγματεύεται και άλλο τόσο στους
εταίρους για να καταλάβουν ότι δεν συνομιλούν

με μια κυβέρνηση αλλά με μια
επιτροπή αγώνα ενός θιάσου γραφικών
αναρχικών κομμουνιστών εθνικιστών
και ακτιβιστών Δεν είχα συνειδητοποιήσεις

τις συνέπειες δικαιολογήθηκε ο
πρωθυπουργός

ΟΜΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 40 των ενήλικων

Ελλήνων πολιτών και πολλοί πολιτικοί

δημοσιογράφοι και ειδικοί οικονομολόγοι

και νομικοί περιέγραφαν
με κάθε λεπτομέρεια τα τεκταινόμενα
αυτά που ο κ Τσίπρας δεν γνώριζε δεν
πίστευε ή δεν περίμενε να συμβούν Και
ζητάει να συνεχίσει ως πρωθυπουργός
επειδή είναι έμπειρος πλέον νέος
άφθαρτος και αθώος Αλλά δυστυχώς
συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο Υπέγραψε λέει
μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει πλήρως
αλλά δεν τα πιστεύει και γι αυτό θα αναζητήσει

τρόπους να εξουδετερώσει τις
συνέπειές τους στους πιο αδύναμους
Με άλλα λόγια λέει πως λεφτά υπάρχουν
και θα ξανα)προσπαθήσει να τα βρει

ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ επίσης ο κ Τσίπρας
ότι έκανε σοβαρά λάθη στις επιλογές
προσώπων Τονίζει ωστόσο μόνο τις
κραυγαλέες περιπτώσεις Βαρουφά
κη-Κωνσταντοπούλου και αποσιωπά
πολλούς άλλους Λαφαζάνη Μπαλτά
Κατρούγκαλο Κοτζιά Κουρουμπλή Χρι
στοφιλοπούλου Κουράκη Φωτίου Χαί
κάλη Δρίτσα κ.ά Είναι δυνατόν π.χ να
τοποθετείς στην Ανάπτυξη τον κ Λαφαζάνη

γνωρίζοντας ότι αν μπορούσε θα
κρατικοποιούσε και τα κομμωτήρια και
να περιμένεις από αυτόν μέτρα υπέρ της
ιδιωτικής οικονομίας και των επενδύσεων

Οχι φυσικά Πα το αντίθετο ακριβώς
τοποθετήθηκε εκεί ο κ Λαφαζάνης όπως
και ο κ Σκουρλέτης άρα το έγκλημα είναι

προμελετημένο

Η ΕΠΙΛΟΓΉ των κατάλληλων ανθρώπων
στις κατάλληλες θέσεις είναι το 50 του
διοικείν Το άλλο 50 είναι η προσωπική
ικανότητα οράματος στρατηγικής και
τακτικής και η στιβαρή διοίκηση Σε όλα
αυτά απέτυχε ο κ Τσίπρας όπως ομολογεί

Αρα απέτυχε στο 100 Και ζητάει
μια δεύτερη ευκαιρία δηλώνοντας όμως
εξαρχής ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν

από αυτούς που έχουν την πείρα
να βοηθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία

το ΠΑΣΟΚ ή και το Ποτάμι Δηλαδή
με αυτούς που τον κράτησαν ζωντανό
όταν αποστατούσαν οι σύντροφοι του
Και ενώ προβλέπεται ο αιμορραγών ΣΥ
ΡΙΖΑ να είναι δεύτερο κόμμα και η ΛΑΕ
θα του αποσπάσει τουλάχιστον 5-6
αυτός ζητάει αυτοδυναμία Το συμπέρασμα

είναι πως όχι δεν έμαθε από τα
λάθη του δεν ελέγχει την αλαζονεία του
δεν ωρίμασε ακόμα
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ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΤΟΥ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Καμπάνια-εξπρές σας συμπληγάδες μιας αμφίρροπης αναμέτρησης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Φ Αλλάζουν όλα στη συνδιάσκεψη
του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο

Φ Η μάχη με τη ΝΔ η κόντρα με
τη Λαϊκή Ενότητα και το στοίχημα

με τους αναποφάσιστους

Φ Ο γρίφος της σταθερής κυβέρνησης

ο μεγάλος συνασπισμός και
οι προσδοκίες των δανειστών

Φ Τι προβλέπουν οι ξένοι οίκοι

για πς κάλπες
ΣΕΛ 3
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Η αρχή της αβεβαιότητας
θα κρίνει το αποτέλεσμα
Οι πρώτες πολιτικές εκτιμήσεις με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου

του Ευτυχή Παλληκαρη
palikar54@gmailcom

Μια
αμφίρροπη αναμέτρηση

με τάσεις κατακερματισμού
του πολιτικού σκηνικού
προδιαγράφεται με την έναρξη

της προεκλογικής
περιόδου Ο απελθών πρωθυπουργός παραλαμβάνει

ένα πληγωμένο κόμμα με τη ΛΑΕ
του κ Παν Λαφαζάνη να προκαλεί ρήγμα στον
ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ασφυκτικά πλαίσιο της συμφωνίας

που πρόσφατα συνυπέγραψε με τους
δανειστές Ωστόσο η επικοινωνιακή ομάδα
του κόμματος δηλώνει αισιόδοξη καθώς εκτιμά

ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαλλαγμένος
από τους δραχμιστές και αρχίζει αυτό το

Σαββατοκύριακο κατ ουσίαν η επανίδρυση
του κόμματος με το βλέμμα στραμμένο στο

ευρύτερο κεντροαριστερό ακροατήριο
Οι επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη

εμφανείς στα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα
που δείχνουν τη διαφορά με τη ΝΔ να έχει
περιοριστεί στο όριο του στατιστικού λάθους
Παράλληλα η εικόνα του κ Τσίπρα έχει υποστεί

σημαντική φθορά Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση

της Metron Analysis που δημοσιεύει
σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά στην

πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται οριακά
με 22,2 ακολουθεί η ΝΔ με 21,2 και έπονται

η Χρυσή Αυγή με 6,4 το Ποτάμι με 5 1

το ΚΚΕ με 4,5 το ΠΑΣΟΚ με 4,1 η Ενωση

Κεντρώων του κ Λεβέντη με 3,8 η Λαϊκή
Ενότητα με 3,1 ενώ οι ΑΝΕΛ καταποντίζονται

με 1,7 Η εικόνα αυτή δίνει το δικαίωμα
στη ΝΔ να κάνει λόγο για την πρώτη θέση έστω
και με μία ψήφο διαφορά κάτι που πριν από

λίγες μόλις εβδομάδες θεωρείτο ανέφικτο
Με βάση τα δεδομένα στην αφετηρία της

προεκλογικής περιόδου υπάρχουν ορισμένες
κρίσιμες παράμετροι που θα κρίνουν το τελικό
αποτέλεσμα

• Οι αναποφάσιστοι Οι πρώτες δημοσκοπήσεις

δείχνουν υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων

αυτών που επιλέγουν την αποχή ή
το άκυρο και λευκό της τάξης του 20 Η

τροφοδοσία αυτής της δεξαμενής έχει πολλαπλές

προελεύσεις Πολίτες που εκφράζουν
δυσαρέσκεια για την προκήρυξη εκλογών
άλλοι που εκτιμούν αρνητικά το κυβερνητικό
έργο του δμήνου και αυτοί που είναι απογοητευμένοι

από τη στροφή του κ Τσίπρα αλλά
δεν επιλέγουν άλλο κόμμα

• Ο στόχος της αυτοδυναμίας Μέχρι
στιγμής κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν
θέτει τέτοιο στόχο πλην του ΣΥΡΙΖΑ με τον
κ Τοίπρα να ζητά καθαρή εντολή με ορίζοντα
τετραετίας Αυτόν τον στόχο θέλει να υπηρετήσει

αποκλείοντας εκ προοιμίου μετεκλογικές
συνεργασίες με ΝΔ Ποτάμι ΠΑΣΟΚ ως τμήματα

του παλιού συστήματος Ωστόσο ο

μόνος εν δυνάμει σύμμαχος οι ΑΝΕΛ ανιχνεύεται

μετά δυσκολίας στις μετρήσεις σταθερά
κάτω από το 3 Συνεπώς παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις το σενάριο για μεγάλο

συνασπισμό είναι μία από τις πιθανότητες
κυβερνητικής λύσης Κατά της αυτοδυναμίας
συντείνουν και οι συσπειρώσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ

λίγο πάνω από 50 όσο και της ΝΔ

γύρω στο 70
• Ξεθωριάζει η γραμμή μνημόνιο

αντιμνημόνιο Η ευρεία πλειοψηφία ψήφισης
της συμφωνίας σης 14 Αυγούστου και η ψήφι
σή της από τις δυνάμεις του ευρωπαϊκού τόξου

δημιουργούν ένα νέο τοπίο που φαίνεται
να αποδέχεται η πλειονότητα των συμπολιτών

μας Είναι ενδεικτικό ότι στη δημοσκόπηση της
Metron για τον χαρακτηρισμό μνημονιακός

αντιμνημονιακός το 73 απαντά ότι δεν
έχει νόημα αυτός ο χαρακτηρισμός Παρ όλα
αυτά στη διαχωριστική αυτή γραμμή που κυριάρχησε

την τελευταία πενταετία επενδύει η
ΛΑΕ για να πετύχει την είσοδο της στη Βουλή

Αναμέτρηση Τσίπρα-Μεϊμαράκη
Με δεδομένο ότι η πολιτική ατζέντα για την
επόμενη μέρα καθορίζεται από το νέο μνη

Πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου
Υπουργείο Εξωτερικών
• Υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης
• Αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Σπύρος Φλογαΐτης
Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης
• Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Αντώνης Μακρυδημήτρης
• Αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Ιωάννης Μουζάλας
• Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης
Φίλιππος Τσαλίδης
Υπουργείο Οικονομικών
• Υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης
• Αναπληρωτής υπουργός Τρύφων
Αλεξιάδης
Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού
• Υπουργός Οικονομίας Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού Νίκος
Χριστοδουλάκης
• Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας

μόνιο η προεκλογική κόντρα θα λάβει χαρακτηριστικά

έντονης πόλωσης με κύριο στοιχείο

τους επικεφαλής των κομμάτων Ο Αλέξης

Τσίπρας παίρνει επάνω του όλο το παιχνίδι

καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι το πολιτικό
του κεφάλαιο παρά τα πλήγματα παραμένει
το ισχυρότερο όπλο για την εκλογική νίκη
Πράγματι στη δημοσκόπηση της Metron
Analysis οι θετικές γνώμες για τον κ Τσίπρα
πέφτουν στο 48 από το 80 τον Μάρτιο
και 72 τον Ιούλιο Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Χρήστος Ζώης
• Αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού
Αλκηστις Πρωτοψάλτη
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
• Υπουργός Εθνικής Αμυνας Ιωάννης
Πάγκος
Υπουργείο Πολιτισμοί Παιδείας και
θρησκευμάτων
• Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και
θρησκευμάτων Αγγελική Ευφροσύνη Κιάου
• Αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα
Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
• Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννης
Γκόλιας
• Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
• Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Δημήτριος Μελάς
Υπουργείο Δικαιοσύνης
• Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης

από την άλλη φαίνεται να κερδίζει πόντους
με τον μετριοπαθή πολιτικό λόγο του αλλά
και την προσπάθεια συσπείρωσης των γραμμών

της ΝΔ Ωστόσο οι ανοιχτές πληγές του
πρόσφατου παρελθόντος δεν είναι εύκολο να
κλείσουν ενώ παραμένει η κρίση εμπιστοσύνης

μεγάλης μερίδας ψηφοφόρων Και οι δύο
πάντως είναι υποχρεωμένοι να αναμετρηθούν

στην αρένα του μνημονίου 3 επιχειρώντας

να αποδείξουν την ικανότητα μετεκλογικής

διαχείρισης του

Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Εργασίας
• Υπουργός Εργασίας Δημήτρης Μουστάκας
Υπουργείο Υγείας
• Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Δημόπουλος
Επικρατείας
• Υπουργός Επικρατείας για τη Διαφθορά
Παναγιώτης Νικολούδης
• Υπουργός Επικρατείας Ελευθέριος
Παπαγεωργόπουλος
• Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
κυβερνητικός εκπρόσωπος Ξενοφών
Ροδόλφος Μορώνης

Η σύνθεση της νέας υπηρεσιακής κυβέρνησης
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Πολλά ερωτήματα για
τον ρόλο και την τύχη του διοικητή

της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου Νίκου Καρβούνη
προκαλεί το γεγονός ότι
πρώην ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμττλής
φωτό υπέγραψε την περασμένη

Τρίτη 25 Αυγούστου
την καθαίρεση της διοικήτρι
ας και της αναπληρώτριας
διοικήτριας του πανεπιστημιακού

νοσοκομείου Χαϊδαρίου
Αττικόν Ευαγγελίας

Γιαννακάκου και Λαμπρινής
Καρπούζου αντίστοιχα

►►► Αφορμή για την καθαίρεση

της διοίκησης
του Αττικόν στάθηκε το
γεγονός ότι ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής διαπίστωσε
την Πέμπτη 1 3 Αυγούστου
απουσία της διοίκησης σε
ημέρα γενικής εφημερίας
του ιδρύματος

Ομως τόσο η Ευαγγελία
Γιαννακάκου όσο και η
Ααμπρινή Καρπούζου έλειπαν
με κανονικές άδειες τις οποίες
είχε εγκρίνει αρμοδίως και
εγκαίρως ο διοικητής της 2ης
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
δηλαδή ο Νίκος Καρβουνης
τον οποίο έχει τοποθετήσει ο

Παναγιώτης Κου ρουμπλής

Σε ναυάγιο οδηγείται
η αποκρατικοποίηση του
Οργανισμού Ιπποδρόμων
ΟAIE για πολλοστή φορά

καθώς η σχετική σύμβαση
πρέπει να ψηφιστείμέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να
αρχίσει η εκκαθάριση του
Οργανισμού Θεωρείται απίθανο

μέχρι τότε να ανοίξει το
Κοινοβούλιο και να προλάβει
την κύρωση της σύμβασπς
Οπότε πάμε για νέα παράταση

αφού η απελθούσα πρόεδρος

της Βουλής έβαλε το
χέρι της ώστε να παγώσει η
διαδικασία
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Η πρώτη μεταρρύθμιση
Τίθεται σε λειτουργία το λεγόμενο μητρώο ασθενών για την ηπατίτιδα C Ακολουθούν
για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία και την πολλαπλή σκλήρυνση

του Αιμίλιου Νεγκη
anegts@rne.com

Αρχίζει

επιτέλους η πρώτη

πραγματική μεταρρύθμιση

στον χώρο της
υγείας Στις 14 Σεπτεμβρίου

τίθεται σε λειτουργία

το λεγόμενο μητρώο ασθενών

για την ηπατίτιδα C γεγονός που θα
έχει διττό όφελος Θα επιταχυνθεί η

πρόσβαση των ασθενών στις νέες πρωτοποριακές

αλλά ακριβές θεραπείες και
το κράτος για πρώτη φορά θα μπορεί
να ελέγχει αν τα χρήματα που δαπανά
πιάνουν τόπο

Τι είναι το μητρώο και γιατί είναι
τόσο σημαντικό Με απλά λόγια είναι
ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται

όλα τα στοιχεία δημογραφικά

κλινικά κ.λπ κάθε ασθενούς
Στην περίπτωσή μας το αρχείο έχει
κρεμαστεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.hepcregistry
gr Οι θεράποντες γιατροί λοιπόν θα

μπορούν να εισέρχονται με κατάλληλους

κωδικούς και να καταχωρίζουν
στοιχεία για κάθε ασθενή Καταβλήθηκε

προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες
που υπάρχουν να είναι οι απολύτως
απαραίτητες για να μην ταλαιπωρείται
ο γιατρός επισημαίνει ο καθηγητής
Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Αγγ Χατζάκης ο οποίος ήταν
επικεφαλής της ομάδας που έφτιαξε το
μητρώο

Ωφελούνται οι ασθενείς
Το βασικό όφελος είναι ότι επιταχύνεται

η διαδικασία πρόσβασης στη θεραπεία

Διότι το αίτημα για έγκριση της
φαρμακευτικής αγωγής και η σχετική
απόφαση αποστέλλονται μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικά Οι πληροφορίες

που εμπεριέχονται στο μητρώο
και απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης

αναφορικά με τη χορήγηση και
αποζημίωση της αγωγής τίθενται σε

πραγματικό χρόνο στην κρίση της αρμόδιας

επιτροπής χωρίς να είναι απαραίτητη

η προσκόμιση των δικαιολογητικών

αυτών στην έντυπη μορφή τους
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η όλη δια

το ΜΗΤΡΩΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ

•
Φαρμακοποιός Ιατρός Ι Π Επιτροπή

II ΕΟΠΥΥ ψ ΕΟΠΥΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ

Κρίσιμα κλινικά
και επιδημιολογικά
ατομικά δεδομένα

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

Την εμπερ.στατωμένη
απόφαση για τη δίκαιη
κατανομή των πόρων

ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΧΡΗΣΤΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΑ
ΜΕΤΡΟΠΟΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΟΕΝΟ
ΚΕΝΤΡ1ΚΟ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

É

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1 Καταγραφή
j στοιχείων καρτέλας j

ι ασθενούς

Ο Προσωπικά
στοιχεία

Ô Παράγοντες
κινδύνου

γ Συννοσηρότητες

Ο Γενική
κατάσταση
υγείας

ΕΝΑΡΞΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Καταγραφή
στοιχείων
διάγνωσης

Î
Διάγνωση

Επιπλοκές

Συνοδευτικά
αποτελέσματα
εξετάσεων
διάγνωσης

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

Εγκριση
απόρριψη

φαρμακευτικής
αγωγής

δικασία αυτοματοποιείται ενώ είναι
δυνατή και η αξιολόγησή της Δηλαδή
τόσο οι γιατροί όσο και ο ΕΟΠΥΥ θα
είναι σε θέση με τη βοήθεια του μητρώου

να παρακολουθούν την πορεία της
εξέλιξης κάθε ασθενούς και να αξιολογούν

αν πράγματι κάποιο φάρμακο
είναι αποτελεσματικό.«Το μητρώο ελπίζουμε

ότι θα εκμηδενίσει τον χρόνο
αναμονής για τη λήψη της θεραπείας
από τους ασθενείς που πράγματι τη
χρειάζονται τονίζει ο πρόεδρος του
συλλόγου ασθενών ήπατος Προμηθέας

Γ Καλαμίτσης Μέχρι σήμερα πρόσβαση

στις νέες πανάκριβες θεραπείες
έχουν αποκτήσει με το σταγονόμετρο
μόλις 400-500 ασθενείς ενώ οι άμεσες
ανάγκες είναι τουλάχιστον 10 φορές
μεγαλύτερες

Μετά την ηλεκτρονική συνταγο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΟΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

j Καταγραφή
φαρμακευτικής

Ι αγωγής

Ο Φαρμακευτική
αγωγή που
απαιτεί έγκριση
από ελεγκτή
του ΕΟΠΥΥ

Ο Φαρμακευτική
αγωγή που ΔΕΝ
απαιτεί έγκριση
από ελεγκτή
του ΕΟΠΥΥ

i Καταγραφή
j
εργαστηριακών

j
εξετάσεων

Καταγραφή
νοσηλειών

γράφηση αποτελεί το πιο σημαντικό
εργαλείο τεκμηρίωσης της πολιτικής
υγείας στην Ελλάδα αναφέρει ο επιστημονικός

υπεύθυνος του έργου επ

καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κ Σουλιώτης και συνεχίζει
Πέραν του πόσοι πάσχουν στη χώρα

μας θα γνωρίζουμε και ποιοι είναι οι
παράγοντες κινδύνου που διατρέχουν
ποια είναι τα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά

τους ποια θεραπεία λαμβάνουν

και ποια είναι η έκβασή της
Αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω

Καίσαρι η δημιουργία του μητρώου
άρχισε επί υπουργίας Αδ Γεωργιάδη
με πρωτοβουλία της πρώην γ γ δημόσιας

υγείας Χριστίνας Παηανικολάου
αλλά πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα
και στον διάδοχο της Γ Μπασκόζο που
συνέχισε την προσπάθεια Και φυσικά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι Καταγραφή
j αποτελεσμάτων
1 θεραπείας

Ο Επίτευξη
ή μη
θεραπευτικούστόχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραγωγή
δεικτών

i Εμπεριστατωμένη
j γνώση
Ο Απόφαση

επένδυσης

Ο Διαπραγμάτευση

Πρόσβαση
στη θεραπεία

Ο Πιο εύκολη
Ρ Πιο γρήγορη
Ο Συστηματικά

καταγεγραμμένη

τίποτε δεν θα γινόταν πράξη αν δεν
υποστηριζόταν από τον ΕΟΠΥΥ

Χάρη στο μητρώο ο ΕΟΠΥΥ θα
είναι σε θέση πλέον να αρχίσει διαπραγματεύσεις

με τις φαρμακοβιομηχανίες
ώστε να πετύχει μείωση του

κόστους των νέων ακριβών θεραπειών
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούμε

να πετύχουμε σημαντικές οικονομίες

κλίμακος υπογραμμίζει ο πρόεδρος

του Οργανισμού κ Τ Κοντός
Βέβαια είναι σημαντικό να δημιουργηθούν

αντίστοιχα μητρώα και για άλλα

νοσήματα Η ίδια επιστημονική ομάδα

βρίσκεται στην τελική ευθεία για
τη δημιουργία άλλων δύο μητρώων που

αφορούν τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία

και την πολλαπλή σκλήρυνση νοσήματα

τα οποία επίσης απορροφούν
πολλούς πόρους

Υπουλη νόσος για 1 70.000 Ελληνες
ΜΕ ΒΑΣΗ τις τελευταίες μελέτες εκτιμάται ότι στην
Ελλάδα 170.000 άτομα ζουν με χρόνια ηπατίτιδα
C Δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητά τους
80 παραμένουν αδιάγνωστοι διότι η νόσος εξελίσσεται

ύπουλα και για πολλά χρόνια δεν εμφανίζει

συμπτώματα Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι
30.000 Ελληνες γνωρίζουν ότι έχουν τη νόσο και
από αυτούς οι μισοί ήτοι 15.000 έχουν ήδη λάβει
τις παλαιότερες θεραπείες και εξ αυτών οι μισοί με
επιτυχία Δηλαδή χονδρικά υπολογίζεται ότι περίπου

22.000 άτομα θα είχαν ένδειξη να λάβουν τις
νέες θεραπείες Η ύπαρξη και η λειτουργία του
μητρώου και το γεγονός ότι θα είναι υποχρεοτηκό
εκτός των άλλων θα συμβάλουν καθοριστικά στο

να οριοθετηθεί ποιες είναι οι θεραπευτικές ανάγκες
της χώρας Με πολύ απλά λόγια το υπουργείο Υγείας

ο ΕΟΠΥΥ η ιατρική κοινότητα και οι σύλλο¬

γοι ασθενών θα γνωρίζουν με πραγματικά δεδομένα
ποιοι λαμβάνουν θεραπεία πόσα χρήματα δαπανώνται

κ,ο.κ Η ηπατίτιδα C οφείλεται στον ομώνυμο

ιό HCV Σε αντίθεση με τις ηπατίτιδες Α και
Β για τη C δεν υπάρχει εμβόλιο Οι άνθρωποι
κολλούν κυρίως εξαιτίας της ενδοφλέβιας χρήσης
ναρκωτικών

Η νόσος παρουσιάζει οξέα συμπτώματα μόλις
στο 15 των περιπτώσεων Τα συμπτώματα είναι
τις περισσότερες φορές ήπια και ασαφή όπως
μειωμένη όρεξη κούραση ναυτία πόνοι στους
μύες ή τις αρθρώσεις και απώλεια βάρους

Το 80 των ανθρώπων που εκτίθενται στον ιό
αναπτύσσουν τη χρόνια νόσο Η πλειονότητα δεν
έχει συμπτώματα στα πρώτα 10-20 χρόνια ενώ το
10%-30 έπειτα από 30 χρόνια αναπτύσσουν κίρρωση

Εως και το 2013 η θεραπεία βασιζόταν στον

συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης άλφα
υποδόρια ένεση και δισκίων ριμπαβιρίνης Ωστόσο

το σχήμα αυτό είχε χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης

κάτω από 50 σε ορισμένους γονότυπους
του ιού HCV όπως ο γονότυπος 1 Συνολυχά υπάρχουν

έξι γονότυποι του ιού Στην Ελλάδα το 40
των ασθενών εμφανίζει τον γονότυπο 1 αντίστοιχο
ποσοστό με αυξητική μάλιστα τάση εμφανίζει τον
γονότυπο 3 το 15 εμφανίζει τον γονότυπο 4 και
το 5 τον γονότυπο 2 Τον Ιανουάριο του 2014
άρχισε η επανάσταση όταν δόθηκε έγκριση στην
ουσία σοφοσμπουβίρη που παρασκευάζεται από
την εταιρεία Gilead Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο
η ουσία daclatasvir από την Bristol-Myers Squibb
ενώ σημαντική θεραπεία έχει αναπτύξει και η
AbbVie Τα νέα φάρμακα υπόσχονται εκρίζωση του
ιού σε ποσοστά έως και 100

ΤΟΝΙΚΟΙ
ΚΕΛΟΙ
ΘΕΝΩΝ

Πληροφορία

νια τη
νόσο

Πληροφορία

νια την
παροχή

υπηρεσιών

Το μητρώο
ελπίζουμε όη
θα εκμηδενίσει
τον χρόνο
αναμονής για
τη λήψη της
θεραπείας από
τους ασθενείς
που πράνμαπ
τη χρειάζονται

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
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Το θέμα των φαρμακείων
ξανά στο προσκήνιο
Η απελευθέρωση της πώλησης των μη υποχρεωτικώς

συνταγογραφούμενων φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ
αλλά και η πλήρης απελευθέρωση της τιμολόγησης
τους υπολογίζεται ότι θα αποβεί προς όφελος των
καταναλωτών Αν και το πεδίο θα ξεκαθαρίσει από
τον Οκτώβριο κι έπειτα και η επόμενη κυβέρνηση
που θα προκύψει από τις κάλπες είναι αυτή που θα
νομοθετήσει σχετικά με τη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων τα
περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα Σελ 4

Ανακατανέμεται ο τζίρος σε φάρμακα ψωμί και γάλα
Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οταν την περασμένη Πέμπτη ο τέωε
πλέον unoupYôs Oucovopias TicopYos
ΣταθάκηΒ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά

με t\s πιθανέε επιπτώσειε από
την εφαρμογή tos περίφημηε εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ Οργανισμόβ Οικονομικά

Συνεργασία και Ανάητυξηε
τόνιζε ότι το θέμα των φαρμακείων
είναι το πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό

Οχι τυχαία Ο τζίροε των φαρμακείων

αν και μειωμένο5 σε σχέση με
την προ Kpians εποχή ανέρχεται σε
περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ποσό

καθόλου ευκαταφρόνητο ενώ μόνο
outos των μη υποχρεωτικοί συνταγογραφούμενων

φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ
αγγίζει τα 250 εκατ ευρώ και δεν αποκλείεται

να αυξηθεί περαιτέρω εάν το
koùtos προσθέσει και άλλουε kcûôikoùs
στον κατάλογο των ΜΥΣΥΦΑ σε μια
προσπάθεια μείωσηε tos φαρμακευ
τιχήβ δαπάνηε με την οποία επιβαρύνονται

τα ασφαλιστικά ταμεία
Η επιβάρυνση βεβαίωβ δεν θα πάψει

να υπάρχει για tous πολίτεβ
KaOcbs θα πληρώνουν περισσότερα
φάρμακα από την τσέπη tous Ωστόσο

η απελευθέρωση tos πώλησηε
των ΜΥΣΥΦΑ αλλά και η πλήρηε
απελευθέρωση tos ημολόγησήε tous
υπολογίζεται ότι θα αποβεί npos όφε
λθ5 των καταναλωτών Σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ σε χώρε5 ôncos η Ελλάδα
όπου υπάρχουν περιορισμοί στην
πώληση και την τιμολόγηση των ΜΥΣΥΦΑ

οι προ φόρων τιμέ3 των σκευασμάτων

αυτών είναι υψηλότερεε κατά
27,6 Το όφελοβ για tous κατανα
λωτέ5 από την άρση των περιορισμών

0 τζίρος των φαρμακείων αν και μειωμένος

σε σχέση με την προ κρίσης εποχή

ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ ευρώ

στα ΜΥΣΥΦΑ υπολογίζεται σε 102
εκατ ευρώ ετησίωβ

Αν και το πεδίο θα ξεκαθαρίσει από
τον Οκτώβριο κι έπειτα και η επόμενη
κυβέρνηση που θα προκύψει από to
κάλπε5 είναι αυτή που θα νομοθετήσει
σχετικά με τη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ
και το ιδιοκτησιακό καθεστώβ των
φαρμακείων τα περιθώρια ελιγμών
είναι περιορισμένα Ο vôpos 4336/2015
για τη νέα δανειακή σύμβαση προβλέπει

ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει
να νομοθετήσει σχετικά με την

απελευθέρωση tos πώλησηβ των ΜΥΣΥΦΑ

éo)s τον Δεκέμβριο του 2015 με
έναρξη εφαρμογή5 του νέου θεσμικού
πλαισίου από τον Ιούνιο του 2016 Ο

iôios νόμοε προβλέπει ακόμη ότι με
κοινή απόφαση των υπουργών Υγείαβ
και OiKovopias θα καθορισθούν η διαδικασία

και οι προϋποθέσειε για τη
χορήγηση άδειαε ιδρύσεωβ φαρμακείου

Αν και στον νόμο δεν υπάρχει
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο κ
Σταθάκηε ανέφερε ότι η απόφαση
αυτή πρέπει να εκδοθεί τον Οκτώβριο

Το ότι δεν θεσπίστηκε τώρα δεν
σημαίνει ότι θα αποφευχθεί Υπάρχουν
τρειβ λόγοι που συνηγορούν στην
εκτίμηση αυτή Πρώτον οι δανειστέβ
υποχώρησαν πέρυσι στο θέμα των

ΜΥΣΥΦΑ και των φαρμακείων Δεύτερον

το θέμα επί tos ouaias είχε
τεθεί πολύ πριν από την εργαλειοθήκη
Η περίφημη έκθεση tos McKinseyγια
το λιανεμπόριο που εκδόθηκε τον Νοέμβριο

του 201 1 υποστήριζε την ανάγκη
πώλησηε των ΜΥΣΥΦΑ στα σούπερ

μάρκετ Τρίτον η κυβέρνηση προφα
vùs είχε αποφασίσει να νομοθετήσει
από τώρα την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού

καθεστώτοβ των φαρμακείων
αλλά npocpavibs άλλαξε τα σχέ

διά tos για να αποφύγει αντιδράσει
στον δρόμο για x\s κάλπεε Oncos είχε
αποκαλύψει η Κ cms 13 Αυγούστου
2015 στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου

αναφερόταν ξεκάθαρα ότι
καταργείται η υποχρέωση KaTOxâs
πτυχίου και άδειαβ ασκήσεωβ επαγ
γέλματοβ φαρμακοποιού για την ίδρυση

φαρμακείου
Νέα δεδομένα μέσα σε διάστημα

ενό5 έτουβ δημιουργούνται και στην
αγορά YoAaKTOS μετά την απόφαση
ms κυβέρνησηε να ολοκληρώσει ό,τι
δεν πραγματοποίησε η κυβέρνηση
Σαμαρά Σε μια αγορά ο τζίροβ ms
onoias υπολογίζεται σε πάνω από 500

εκατ ευρώ 414 εκατ ευρώ ήταν το
2014 οι πωλήσειβ λευκού γάλακτοε
στα σούπερ μάρκετ ενώ μεγάλο uépos
των πωλήσεων γίνεται και από άλλα
σημεία πώλησηε onces αρτοποιεία
η απόφαση να καθόριζα ο παρασκευα
OTOS τη μέγιστη διάρκεια ζωήβ του
παστεριωμένου γάλακτοε δημιουργεί
νέα δεδομένα KaOcbs εκτιμάται ότι
θα ευνοήσει x\s εισαγωγέ5 Η εγχώρια
γαλακτοβιομηχανία πάντωβ σε αντίθεση

με πέρυσι δεν έχει αντιδράσει
και φαίνεται μάλλον περισσότερο
έτοιμη να προσαρμοσθεί στη νέα
τάξη πραγμάτων Σύμφωνα με την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ το όφελθ3
για τον καταναλωτή από την αλλαγή
αυτή υπό την προϋπόθεση ότι οι ει
σαγωγέε και το μειωμένο κόστοε επιστροφών

θα πιέσουν npos τα κάτω
τΐ3 τιμέ5 υπολογίζεται σε 33 εκατ
ευρώ ετησίωε

Αναίμακτα για την ώρα τουλάχιστον

φαίνεται ότι περνά και η ρύθμιση
για την άρση των περιορισμών στα
αρτοποιεία όπου βεβαίωβ η απελευθέρωση

είχε ξεκινήσει από τα προηγούμενα

χρόνια με τη χαλάρωση των
προϋποθέσεων σχετικά με το bake off
εγκαταστάσεΐ5 περάτωσα éijmans

στα σούπερ μάρκετ Η δυνατότητα να
χαρακτηρίζονται αρτοποιεία τα πρατήρια

άρτου αρκεί να έχουν εγκατα
στάσεΐ5 bake off καθώβ και να πωλούν
ψωμί όλα τα καταστήματα τροφίμων
δεν αναμένεται να περικόψει σημαντικά

τον τζίρο των βιοτεχνικών αρτοποιείων

αλλά θα ενισχύσει ιδιαιτέρα
τον κύκλο εργασιών των αρτοβιομηχανιών

καθώβ αυτέβ θα αποτελέσουν
tous βασικούβ προμηθευτέβ για τα
νέα σημεία πώλησα
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Χαλάρωση των capital
controls για επιχειρήσεις
Στα 7 εκατ αυξάνεται το ημερήσιο όριο ανά τράπεζα
Στην αύξηση του ημερήσιου ορίου
που έχουν οι τράπεζεε από τα 5 στα
7 εκατ ευρώ προκειμένου να εγκρίνουν

αιτήματα επιχειρήσεων για
πληρωμέβ στο εξωτερικό προχώρησε
η Επιτροπή Εγκρισηε Τραπεζικών
Συναλλαγών χαλαρώνοντα περαιτέρω

tous περιορισμούε στην κίνηση
κεφαλαίων Με άλλη απόφαση καθιερώνονται

τα 40 εκατ ευρώ cos

ανώτατο όριο μεταφορά5 κεφαλαίων
στο εξωτερικό τον μήνα για τα ιδρύματα

πληρωμών που λειτουργούν
στη χώρα μα5 και ορίζεται όριο 500
ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο

Για Tis μεταφορέ5 μετρητών
εκτ05 Ελλάδα5 ισχύει το όριο των
2.000 ευρώ ή του ίδιου ποσού σε
ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο
και ανά ταξίδι στο εξωτερικό Σελ 5
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Εισαγωγές μέχρι
20.000 ευρώ
χωρίς διατυπώσεις
Της ευγενιας τζωρτζη

Σχην αύξηση του ημερήσιου ορίου
που έχουν οι τράπεζε3, οπό χα 5
στα 7 εκατ. ευρώ, προκειμένου
να εγκρίνουν αιτήματα επιχειρήσεων 

για πληρωμέ5 στο εξωτερικό,
προχώρησε η Επιτροπή Εγκρισηε
Τραπεζικών Συναλλαγών, χαλα-
PIOvovtos περαιτέρω tous περιορισμοί^ 

στην κίνηση κεφαλαίων.
Με άλλη απόφαση, καθιερώνονται
τα 40 εκατ. ευρώ cos ανώτατο όριο
μεταφοράε κεφαλαίων στο εξωτερικό 

τον μήνα για τα ιδρύματα
πληρωμών που λειτουργούν στη
χώρα \ias, ενώ ορίζεται όριο 500
ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό
πρόσωπο. Σημειώνεται ότι χα
ιδρύματα πληρωμών εκτελούν
μεταφορέ$ κεφαλαίων από και
npos το εξωτερικό μέσω εμβασμάτων 

ή μεταφοράδ πιστώσεων,
και, μεταξύ άλλων, η βασική διαφορά 

tous με τα πιστωτικά ιδρύματα 

είναι ότι δεν αποδέχονται
καταθέσει, ούτε φυσικά μπορούν
να δώσουν δάνεια.

Η αύξηση του ημερήσιου ορίου
που έχουν στη διάθεση tous οι
χράπεζε3 για την ικανοποίηση αιτημάτων 

από επιχειρήσει από
χα 5 σχα 7 εκαχ. ευρώ για xis χέσ-
σερίϊ συσχημικέε χράπεζε$ εκχι-
μάχαι όχι θα δώσει μικρή περαι-
χέρω ανάσα για xis συναλλαγέε
χων επιχειρήσεων με χο εξωχε-
ρικό, ενώ μικρόχερα είναι χα όρια
για χην Τράπεζα Axxikùs και xis
συνεχαιριστικέ5. Το υπουργείο
Οικονομία3 προσαναχολίζεχαι
στην καθιέρωση ορίου 20.000 ευρώ 

για χην πραγμαχοποίηση εισαγωγών, 

XGipis xis χρονοβόρε3
διαδικασίεε που απαιχεί η έγκριση
από xis τράπεζεε. Υπενθυμίζεται
ότι σήμερα το μέγιστο όριο για
πραγματοποίηση εισαγωγών από
xis επιχειρήσει με «αυτόματη»
έγκριση από xis τράπεζεε είναι
σχα 10.000 ευρώ, και ο εμπορικ03
κόσμο5 έχει ζηχήσει αυχό να αυξηθεί 

σχα 20.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά Tis μεταφορέ3

μετρητών εκτόε Ελλάδαε, συνεχίζει 

να ισχύει το όριο των 2.000
ευρώ ή του ίδιου ποσού σε ξένο
νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο
και ανά ταξίδι στο εξωτερικό,
ενώ η πληρωμή διδάκτρων γίνεται 

xcopis περιορισμό έγκριση
από την Επιτροπή Εγκρισηε Τραπεζικών 

Συναλλαγών υπό xis ακό-
λουθε5 προϋποθέσει προσκόμισα 

των απαραίτητων δικαιολογητικών 

σχην τράπεζα μέσω
xns onoias διενεργείται η συναλλαγή. 

Enions επιτρέπεται η μεταφορά 

μέγιστου ποσού 5.000
ευρώ ή του ίδιου ποσού σε ξένο
νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο 

συνολικά, για έξοδα διαμο-
vùs και διαβίωσα φοιτητών που

σπουδάζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα 

με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία οι εγκρίσειε τα Επιτρο-
nns Εγκρίσεωβ Τραπεζικών Συναλλαγών, 

καλύπτουν περίπου
το 60% των αναγκών ρευστότη-
TOS των επιχειρήσεων για συ-
vaMayés στο εξωτερικό. Σύμφωνα 

με στοιχεία τα επιχροπή5,
στο διάστημα από 29 Ιουνίου μέχρι 

18 Αυγούστου εγκρίθηκαν
συναλλαγέ3 επιχειρήσεων στο
εξωτερικό συνολικού ùilious 2,97
δισ. ευρώ έναντι αναγκών ùipous
5 δισ. ευρώ, βάσει χων στοιχείων
πριν από την επιβολή των περιορισμών. 

Δηλαδή οι συναλλαγέε
επιχειρήσεων με το εξωτερικό
«τρέχουν» με μικρότερο ρυθμό
καχά 40% σε σχέση με xis πραγ-
ματικέβ ανάγκε5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ras
επιτροπή5, στο διάστημα από 29
Ιουνίου μέχρι και 18 Αυγούστου
εγκρίθηκαν αιτήματα συνολικού
üi(ious 2,976 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 725 εκατ. ευρώ αφο-

Αύξηση του ημερήσιου 
ορίου που έχουν

στη διάθεση τους
οι τράπεζες
για την ικανοποίηση
αιτημάτων επιχειρήσεων 

από τα 5
στα 7 εκατ. ευρώ.
ρούσαν τη διατραπεζική αγορά,
τα 702 εκατ. ευρώ την ενέργεια,
τα 296 εκατ. ευρώ τρόφιμα, τα
152 εκατ. ευρώ φαρμακευτικά
προϊόντα και τα υπόλοιπα 1 ,1 δισ.
ευρώ αφορούσαν άλλουβ τομεί5,
ôncos δαπάνε5 αεροπορικών και
ναυτιλιακών εταιρειών, εισαγωγέε
πρώχων υλών, αυχοκινήχων, έν-
δυση-υπόδηση, είδη καπνού, παιχνίδια, 

βιβλία κ.ά.
Συνολικά υποβλήθηκαν σχην

επιτροπή 10.331 αιτήματα για έγκριση 

χρηματοδότησα, εκ των
οποίων εγκρίθηκαν τα 8.509,
απορρίφθηκαν 332, ανακλήθηκαν
373, ενώ για 579 αιτήματα απαιτείται 

πρόσθετη επεξεργασία.
Από τΐ5 αιτήσει που εγκρίθηκαν,
1.293 αφορούσαν αιχήμαχα για
ποσά κάχω χων 100.000 ευρώ και
1.195 αιτήσει ποσά κάτω των
150.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι,
κατά χην χρίχη εβδομάδα χων περιορισμών, 

χα ημερήσια αιτήματα
σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ εγκρίθηκαν 

αιτήματα ûiJjous ανάλογου 

των αιτημάτων που εγκρίθηκαν 

συνολικά κατά Tis δύο πρώ-
τε5 εβδομάδεε τα επιβολή5 κεφαλαιακών 

περιορισμών.

Σχετικά με τις μεταφορές μετρητών εκτός Ελλάδας, συνεχίζει να ισχύει
το όριο των 2.000 ευρώ.
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Στη Β Αθηνών
Νέα πρόσωπα θα ενταχθούν στις λίστες
της Νέας Δημοκρατίας σε μη εκλόγιμες
θέσεις προκειμένου να ενισχύσουν την
προσπάθεια της κεντροδεξιάς παράταξης
για κατάκτηση της πρώτης θέσης Στην
κατεύθυνση αυτή στο ψηφοδέλτιο της
Β Αθηνών αναμένεται να συμμετάσχει ο

Αρκάς Βασίλης Κοντοζαμάνης φωτ ο

οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας επί Μάκη Βορίδη ενώ
θεωρείται από τους πιο καταρτισμέ
νους τεχνοκράτες της γαλάζιας
παράταξης στον χώρο του φαρμάκου

Ο ίδιος εξάλλου έχει εργαστεί

ως επιστημονικός συνεργάτης
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας ενώ είχε διατελέσει
αντιπρόεδρος του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων
από το 2004 έως το 2008
και πρόεδρος από το 2008
έως το 2009
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πρώτο θέμα
30.08.15

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με σοβαρά θέματα εν εΕελϊΕει ή σε επείγουσα εκκρεμότητα οι υπηρεσιακοί υπουργοί που ανέλαβαν να οδηγήσουν
τη χώρα σε εκλογές θα πρέπει προωθήσουν τη συμφωνία με τους δανειστές και λύσεις για το μεταναστευτικό

Να διατηρήσει τη σταθερότητα στη χώρα έωβ τη διεΣαγωγή
των εκλογών cms 20 Σεπτεμβρίου σε ένα εΕαιρετικά εύθραυστο

οικονομικά και κοινωνικά περιβάλλον καλείται η νέα
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

και έμπειρη δικαστικό Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου

του Χρήοτου Μπάκα

Την 1η Οκτωβρίου η
ορκωμοσία της νέας Βουλής

crlsbokas9gn-ftil.com

Το νέο κυβερνητικό οχήμα αν και έχει συνταγματικά προκαθορισμένο

έργο ενδεχομένω να κληθεί να ανημετωπίοει οοβαρά προβλήματα

και κρίσιμε εκκρεμότητεί που αφήνει η απελθούσα κυβέρνηση

μετά την επτάμηνη παραμονή ms στο Μέγαρο ΜαΕίμου Onus

παραδέχτηκε και η νέα πρωθυπουργικ το Μεταναστευτικό έχει ήδη

λάβει εκρηκπκέβ διαοτάοεκ ενώ καθημερινά προστίθενται χιλιάδεί

πρόσφυγε στα ελληνικά νησιά Πλέον το κλίμα είναι τεταμένο όχι

μόνο στα θαλάσσια ούνορα με την Τουρκία που αποτελουντην κεντρική

πύλη μεταναστών αλλά έχει μεταφερθεί και στα σύνορα με
τα Σκόπια μέσω των οποίων οι πρόσφυγε επιχειρούννα περάσουν
οε άλλεβ ευρωπαϊκέ xibpes

Την ίδια στιγμή η κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία αναλαμβάνει
καθήκοντα η υπηρεσιακή κυβέρνηση iocos απαιτήσει από tous

υπουργού ιην εφαρμογή pépous Tns véas ουμφωνίαβ με tous εταί

pous Είναι ενδεικιικό το απόσπασμα ms επιστολή του επτκεφαλίΒ
tits ΚομιοιονΖαν-Κλοντ ΙΊούνκερ npos την κυρία Θάνου στο οποίο

αναφέρει ότι την Ελλάδα να έχει υπόγραψα τη συ/ιφωνία για το

νέο πρόγραμμα ßonbaas οι Ευρωπαίοι εταίροι και ιδίως η Κομισιύν
θεωρούν απαραίτητη την πλήρη στηριίη του npoypâfifimos Ο πρόεδρο

Tns Κομιοιόν υπογραμμίζει ότι είναι ζωτική onpaoias η

έγκαιρη και xiopis καθυστερήσει προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων ενώ αναφέρειαι και στο Μεταναστευτικό

οημειώνοντα όπ η Ευρώπη θα είναι δίπλα oris προσπάθεΐ-χ
τόσο ms Ελλάδαβ όσο και των υπόλοιπων χωρών-μελών ms Ευρωπαϊκή

Evitions Ανάλογο στίγμα έδωσε και ο υπηρεσιακό unoupyös
ΐικονομικών Γιώργος Χοιιλιαράκη ο onoios σημείωσε ση orôxos

είναι η συνέχιση του έργου ms σταθεροποίηση ms oucovopias και
ιου τραπεζικού ouompaTos Enrons ανέφερε ότι η υπηρεσιακή
κυβέρνηση θα κριθεί εππυχήβ εάν οι βαθμοί ελευθερία ms επόμε
VTTS κυβέρνηση είναι ίδιοι ήκαι μεγαλύτεροι από ms προηγούμενη
ώοτε να μπορέσει να κατανείμει το ßapos ms προσαρμογή με δικαιότερο

ιρόι ίο Επιηροσθέτ,ιΒ αυΕημένο έργο θα έχει η νέα υπουρ
yos Παιδεία Αγγελική-Φρόσοι Κιάου καθώ ειτί ms öuars ms

Σύμφωνα με το Προεδρικό
Διάταγμα που διαλύει τη
Βουλή και προκηρύσσει
εκλογέ cms 20 Σεπτεμβρίου
η νέα Βουλή οφείλει να

συγκληθεί σε Σώμα την 1η

Οκτωβρίου Θα έχει

μεσολαβήσει ένα δεκαήμερο
από το κλείσιμο ms κάλπη
ώστε εάν δεν προκύψει
αυτοδύναμη κυβέρνηση που

είναι και το πιθανότερο να
έχουν ολοκληρωθεί οι

διερευνητικό διαδικασίεΐ
σχηματισμού κυβέρνηση
συνεργασία5 Σε κάθε

περίπτωση την Πέμπτη 1η

Οκτωβρίου και ώρα Π το
πρωί οι νέοι βουλευτά θα

ορκιστούν ενώ την επόμενη
ημέρα θα διεΕαχθεί εκλογή

του νέου προεδρείου του
Κοινοβουλίου Στη συνέχεια
θα γίνουν οι προνραμματικέ5
δηλώσει τη νέα5

κυβέρνηση οι οποίεΐ θα

ολοκληρωθούν με την
παροχή ψήφου
εμπιστοσύνη Εκτό αν δεν

προκύψει αυτοδύναμη
κυβέρνηση ή δεν υηήρΣε
περιθώριο σχηματισμού
κυβέρνηση συνεργασία Σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο που

συγκεντρώνει λίγε
πιθανότητε θα οδηγηθούμε
σε επαναληπτικέ εκλογέ
Στην ηράΣη θα επαναληφθεί η

διαδικασία που

ακολουθήθηκε μετά Tis

εκλογέ του Μαίου το 2012 με
τη Βουλή ms pias ημέρας

θητεία θα ανοίΣουν τα σχολεία και εκ των πραγμάτων ο unoupyôs
Εσωτερικών Αντώνικ Μανπάκη που πρέπει να οργανώσει την

ομαλή διεΕαγωγή των εκλογών

Αυτό είναι το νέο υπουργικό σχήμα

Αναλυτικά ιο οχήμα ms υιτηρεσιακή κυβέρνηση έχει ω εΣή

υπουργό Εοοπερικώντοποθετήθηκε ο γνι.χπό καθηγητή Συνταγματικού

Aikuîou Αντών-is Mavnaxns Ο ίδιο έχει ωιουργική εμπειρία

kuhiùs είχε τοποθετηθεί unoupyös Aiouaiiuais Μεταρρύθμιση
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στηντρικομματική κυβέρνηση
ΝΛ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έπεπα οπό πρόταση ιου κ Φώτη Κουβέλη
Ο κ r.avvns MouzàÀas μαιευτήραδ και évus εκ ίων ιδριπών των

Γιατρών του Κόσμου ιοποθετήθηκε avuiiAnpuiiis unoupyös για
m Μεταναστευτική Πολιτική
0 καθηγητή Φίλιιιιιο Τσαλίδης αναλαμβάνει το υφυπουργείο

Μακεδονία Θράκη 0 κ Τσαλίδη είναι πρόεδροδ του Ινσπτούτου
Γεωπολιτικών Μελετών Εθνική Αναδημιουργία καθηγητή στο

Πανεπιστήμιο Θράκη και σύμβουλο του κ Πάνου Κομμένου
Υπουργόδ Δημόσια Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
τοποθετήθηκε ο καθηγητή Πολιτική Emomujis του Πιτνετηστημί
ου Αθηνών Μιχάλης Σπουροαλήκη
Ynoupyos ΕΣωτερικών ο yvTtxrros διπλωμάτη και πολπτκό Πέτρος
Μολυβιάτης και αναιτληρωτή unoupvos ΕΣωτερικών για Ευρωπαϊκέ

Υποθέσει ο καθηγητή Σπύρο Φλογάτοι
Ynoupyos Apuvas ο mépapxos ε.α Γιάννης I Mykos
Υπουργό Οικονομικών ο μέχρι npànvos πρόεδρο του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ΣΟΕ και έκτωνβασικών μελώντηδ
διε.ηραγματευττκή ομάδαςms προηγούμενη κυβέρνηση Γιώργος
Χοαλκιράκηβ
Σm θέση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών παραμένει ο κ

Τρύφων ΑλεΣτάδη

Υπουργόδ Εργασία τοποθετήθηκε ο αρεοπαγίτη Δημήτρης Μουστάκας

Ynoupyos Παιδεία η κυρίαΑγγελική-Φρόοω Κιάου που είχε αναλάβει

το ίδιο χαρτοφυλάκιο επί κυβέρνησικ Παναγιώτη Πικραμμένου
Η ομότιμη καθηγήτρια Ioropias ms Τέχνηβ και διευθύντρια Tns

Εθνική Πινσ^οθήκικ-Μουσείου ΑλεΣάνδρου Σούτζου Μαρίνα
Λαμιιράκη-Πλάκα τοποθετήθηκε αναπληρώτρια unoupvos Πολπτ

σμού
Η δημοφιλή τραγουδίστρια ΑλχηοτΒ-Σεβαοτή ΑττΛΚίουζέλ

ΑλκηοτΒ Πρ..ποψάλτη ανέλαβε καθήκοντα τκαπληρώτρια υπουργού

Τουρισμού
Στο υπουργείο Δικαιοσύνη τοποθετήθηκε ο κ Δημήτρης Πα

ι ιαγγελόπουλο ενώ στο υπουργείο Παραγωγική AvaouyKpomons
Περιβάλλοντο και Ενέργεια ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ Γιάννη
Γκολιας

Αναιιληρωτή unoupvos Ναυτιλία και αναπληρωτή unoupvos
Περιβάλλοντο ανέλαβαν οι πρώην βουλευτές Χρήσ ι ο Ζώη και
Kitxrars Μουσουρούλης αντίστοιχα

0 κ navuyKÔTTis Νικολούδης παρέμεινε στο υπουργείο Επικράτεια

αρμόδιοδ για θέματα καταπολέμηση ms διαφθορά
0 διακεκριμένο ογκολόγο και npuravns του Πανεπιστημίου

ΑθηνώνΑθανάσιοβ Δημόπουλοβ ανέλαβε το υπουργείο Υγεία ενώ
ο κ Αντώνη Μαιφυδιιμήτρηίτοποθετήθηκεαν^ιληρωτικ υπουρ
vos Προστασία του Πολίτη

0 πρώην βουλευτή ms ΝΛ Λευτέρη Παπαγτοιργόπουλ
ορίστηκε υπουργό Επικράτεια ενώ χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου

θα ασκήσει ο δημοσιογράφο Ροδόλφο Μορώνπ
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Ρεκόρ οτον
τουρισμό με
26 εκατομμύρια
αφίΕεκ
ΣΤΑ 14,5 ΔΙΣ ευρώ τα έσοδα δίνουν επιπλέον μία ποσοστιαία μονάδα στο ΑΕΠ

Μεγάλοι χαμένοι τα δημόσια ταμεία καθώς δεν αυξάνονται αναλόγως
τα έσοδά τους και ο συνεδριακός τουρισμός λόγω εκλογών

Μπορεί ο Aùvoucrros να τελειώνει με ένα ιστορικό
ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό και μάλιστα
κάτω από Tis πλέον αντΊΣοεβ συνθήκε το φετινό
καλοκαίρι ωστόσο μετρά και αηώλειε στον κλάδο
ο onoios με Tis πέραν κάθε προσδοκία επιδόσειχ
του 2015 onus επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι
ίδιοι οι τουριστικοί φορείς θα συνεισφέρει στην
ηπιότερη ύφεση Tns ελληνική5 οικονομία

Tns Στεφανίου
Σούκη
stefaniamulJPgiiMfljom

Τα
δημόσια ταμεία ένεκα insφοροδιαφυγήΐ μικρότεροι

ξενοδόχοι σε τηο απομακρυσμένοι npoopioiioùs
εσαπερικ05τουρισμό5 αλλά και επιμέρου5τομεί50τιω5

οσυνεδριακόβτουρισμόβ περιλαμβάνονται στοαχαμένοα που

δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το θετικό momentum του
ελληνικού τουριομού για το 2015 που φαίνεται όπ θα κλείσει
τελικά με το ιστορικό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων διεθνών

αφίξεων Νούμερο υψηλότερο κατά 2 εκατομμύρια σε σύγκριση

με την πολύ καλή χρονιά και τα 24 εκατομμύρια τουριστών
του 2014 υψηλότερα ακόμη και από την αρχική πρόβλεψη του

Συνδέσμου Ελληνικών Τουρισπκών Επιχειρήσεων ΣΕ 1 1 για
φέκκ προ των εξελίξεων οτκ apxés του 2015 που έκανε λόγο
για 25 εκατομμύρια acpi&is Υψηλότερα κατά 1 δισ ευρώ εκπ

μώνιαι ότι θα είναι και τα έσοδα από τον κλάδο φτάνονται γα
το 2015 στα 14.5 δισ ευρώ από 13,5 δισ ευρώ με τον πρόεδρο
του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη να επισημαίνει ότι 1 δισ επιπλέον

άμεσα έσοδα με έμμεσα συνολικά 2 δισ ευρώ προσθέτουν μία
ποσοστιαία μονάδα στο ΑΕΠ υπό την προϋπόθεση πάντα των

ομαλών πολιπκων εξελίξεων και ins αποτελεσματικά διακυβέρνησα

Οι χαμένοι

Παρ όλα αυτά orous μεγάλοι χαμένουϊ παρά ns ετπδοσεκ
του ελληνικού τουρισμού φέτχκ παραμένουντα δημόσια ταμεία
αφού παρόπ οι τουρίοτεχ αυξάνονται orous ελληνικούε προο
piopoùs δεν αυξάνονται αναλόγακ και τα έσοδα ενώ αναντι
στοιχία παρατηρείται και ans πληρότητε5 των ελληνικών ξενοδοχείων

Σχην πρώτη περίπτωση η μεγάλη πληγή είναι η φοροδιαφυγή

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οτον κλάδο

με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά ins Μυκόνου
και ms Σαντορίνη όπου τα έσοδα από τον τουρισμό παραμένουν

και φέηχ στο ναδίρ Στη δεύτερη περίπτωση το μεγάλο
πρόβλημα έχει να κάνει με τα παράνομα καταλύματα ο api0pôs
των οποίων αυξάνεται πλέον μήνα με τον μήνα ακριβακ λόγω
ms συνεχιζόμενα φοροεπιδρομή5 αλλά και των μειωμένων

Αερο

3.500.000

3.000.000

2.500.000

i αφίΕει 2014-2015

Φεβ Μάρτ Αηρ

εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών και των ιδιοκτητών
ακινήτων οι οποίοι προσβλέπουν σε πρόσθετα έσοδα από τα
ακίνητά tous

Στο μεγάλο ζήτημα από τη φοροδιαφυγή των παράνομων
καταλυμάτων αναφέρεται και ο πρόεδρο5 ins Πανελλήνια5

OpooTtovôias Ξενοδόχων
ΠΟΞ Γιάννα Péwos To

μεγαλχηερο πρόβλημα που

θα βρίσκουμε εφε&ΰ μπροστά

μα έχει να κάνει με τα παρανόμων

λειτουργούντα κατα

λύ\ιατα σε όλη την Ελλάδα

Ία νούμερα επιβεβαιώνουντο

πρόβληιια το οποίο φαίνεται
ότι εντείνεται όχι μόνο mous

δημοφιλεύ νησιωτικούϊ προ

opia\wùs αλλά και στην
Αθήνα όπωί προκύπτει από

τη σύγκριση mis πληρότητεί
των&νοδοχεύσνκαιτΐ5αφίίεκ
στοαεροδρόμιο Ελ ß(W£/us

Ο κ Praos αναφέρει στο

business stories τα πρόσφατα

ευρήματα που
προκύπτουν

από έρευνα που διενεργεί σε σημανηκό δείγμα ξενοδοχείων

ms ελληνική5 πρωτεύουστκ η εταιρεία συμβούλων
GBR Consulting Πρόκειται για μια έρευνα η οποία επαναλαμβάνεται

τα τελειπαία 14 χρόνια σε μεγάλο δείγμα ίενοδοχείων ms
fêhvas-και επομένωίεππρέπειασφαλήονμπεράσΐίατα Μεβάση
τα τελευταία στοιχεία του πρώτου είαμήνου του 2ms naùbion rus

πληρότητα των ίενοδοχείων rns Αττική αντιστοιχούσε σε 8,7
όταν η αύδιση των διεθνών αφίΐεων του αεροδρο\ιίου ras A&àvas

διατηρείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό ά νω του 20 tot τελευ

τα^μήνε^καιγιατοεπτάμηνοτου2^5δΊαμοριρώθιικεστο26,5
Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία στουζ

αριθμοία και εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πού μένουν τελικά
οι ίένοι που επισκέπτονται την ελληνική πρωτείισυσα

Ενδεικπκό των διαστάσεων που έχει πάρει το φαινόμενο
των ημερήοιων μισθώσεων κατοικιών και διαμερισμάτων από
ιδιώτεε αποτελεί το γεγονό5 όπ στα Βριλήσσια οε μια κάθε
άλλο παρά τουρισπκή γειτονιά μισθώνονταν μέσα στον Ιούνιο
πάνω από 40 οπίπα γι αυτό τον σκοπό xtopis ουδεί5 να γνωρίζει

πόσα από αυτά είναι νόμιμα ή παράνομα
Αυτή την περίοδο η μέση πμή ημερήσια μίσθωσα εν05

διαμερίσματο5 ή KaroiKias στην Αθήνα με βάση την πολύ

γνωστή πλατφόρμα ms Airbnb η οποία μάλιστα έχει δηλώσει
ότι η πρωτεύουσα είναι η mo δυνατή αγορά στην Ελλάδα διαμορφώνεται

πέριξ των 73 ευρώ Η τηο ακριβή περιοχή οε όλη
την Ελλάδα σύμφωνα πάντα με m βάση δεδομένων ms iôias

εταιρεία5 με Ελληνε5«οικοδεσπόπ*>που μισθώνουντα σττππα

tous σε É£vous επισκέπτη είναι μακράν η Σανιορίνη μόνο μέσω

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Πηγή Δ(£βνή

Αερολιμένα Aitnvùv
ΥΠΑ sat μΐμονωμϊνα

αεροόί>όμια
Εηείεμγαυία SHE

Intelligence

Min Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοέμ Δεκ

ΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
6,46 εκατ αφί£εΐ5 στο επτάμηνο του

Βουλγαρία

ΠΓΔΜ

2015
201 Ιαν Ιούλ
2015 lav Ιούλ

12

Αλβανία

Τουρκία

1.019.910
1.035.750

319.521

I 376.549

2
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Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση 20 στον εσωτερικό τουρισμό μείωση η οποία αποτυπώνεται
και στα νούμερα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ελλήνων επιβατών

ff Sppäl

της Airbnb μισθώνονκιι αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη κάτι λιγότερο
από 200 καταλύματα με μέση τιμή στα 421 ευρώ την ημέρα Ο

μεγαλύτερος ανταγωνισμό στη Μύκονο έχει ρίΕει τη μέση τιμή
μίσθωσης αφού στο Νησί των Ανέμων αυτή την περίοδο μισθώνονται

περί τα 48ο καταλύματα με μέση πμή στα 385 ευρώ
Από την πλευρά tous 01 τουριστικοί φορείς θεωρούν ότι σε

περίπτωση που υπάρΕει έλεγχος της φοροδιαφυγής στοντουρισμό
έστω κι αν αυτό δεν μπορεί να ετητευχθεί άμεσα και καθολικά θα

μπορεί ο κλάδο να απηθεί μέ σα στο 20ΐ6 τη μείωση εκ νέου στον
ΦΠΑ διαμοντκ και εστίασης ο οποίος πλέον ως γνωστόν διαμορφώνεται

σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα στην Ελλάδα σε σχέση

με tous λοιπούς σλααγωνισπκούς προορισμούς ms Μεσογείου
Στους χαμένοι από την άνοδο του ελληνικού τουρισμού το

καλοκαίρι του 2015 περιλαμβάνεται και η κατηγορία των μικρότερων
Εενοδόχων οι οποίοι στηρίζονται παραδοσιακά στον εσωτερικό
τουρισμό και δεν συνεργάζονται με μεγάλους tour operators του

εΕωτερικού Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που κάνουν λόγο φέτος
για τουρισμό δύο ταχυτήτων και επερχόμενα λουκέτα μικρότερων
καταλυμάτων ανάτην ΕλλάδαTOUsnpoo8xeis

rms.'TampitdcmtrDbacaummvnipimiü
οη έπαιίαν καθοριστικό ρόλο για τις διακοπές

αλλά και lis δαπάνα των Ελλήνων αδειούχων

με μεγάλες χαμένες τις mo απομακρυσμένες
περιοχέςσεΣτερεά Ελλάδα Πελοπόννησο Εύβοια
ή άλλα μικρότερα νησιά αναφέρει ο κ Ρέτσοι
ΓΓ oitks aKpißüJsns περιπτώσει έρχεται ένας

πολύ δύσκολθ5 χειμώνας αφού τα όποια

μεμονωμένα έσοδα του Αυγούστου είναι

αμφίβολο κατά πόσο μπορούννα ισοσκελίσουν

ns απώλειε5 και πολύ περισσότερο να καλύψουν

τα έΕοδα μιας ολόκληρα χρονιάς
Οι εκημήσεις οι οποίε5 μένει φυσικά να

επιβεβαιωθούν κατά τον απολογισμό του
έτους κάνουν λόγο για πτώση 20 στον

τουρισμό των Ελλήνων φέκ το καλοκαίρι
μείωση η οποία αποτυπώνεται στα νούμερα
των ακτοπλοϊκών σε σχέση με τα εισιτήρια
που έκοψαν οι Ελληνες ετπβάη^πέρυσι.Στο
πρώτο εΕάμηνο του 2015 η κίνηση στην

εσωτερική ακτοπλοΐα σημειώνει οριακή
μεταβολή μόλΐ5 0,1 σε σύγκριση με το

πρώτο εΕάμηνο του 2014 ωστόσο σύμφωνα

με ns εκημήσε του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας ΣΕΕΝ γίνεται

αρνηπκή αν αφαιρεθεί η επίπτωση ms

μετακίνησα μεταναστών Σύμφωνα με τον
ΣΕΕΝ η παρουσιαζόμενη αύΕηση στα Δωδεκάνησα

7,8 tins Κυκλάδε 3.2 και
το Βόρειο Αιγαίο 49,6 οφείλεται σε

μετακινήσει μεταναστών Αντίθετα η κίνηση

επιβατών από και npos την Κρήτη στο
σύνολο του πρώτου εΕαμήνου είναι μειωμένη

κατά 10,5
Onces αναφέρει ο κ Péxoos ο εσωτερικός

τουρισμός είχε χάσει σχεδόν το 50 του τζίρου
του κατάτηνπερίοδοτηςκρίσηςαηότο2008 έως

το 201 και το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά κατά

την οποία είδαμε σταθεροποίηση και μια αυίη
τική τάση η οποία συνεχίστηκε και στις αρχές
του χειμώνα για να ανατραπεί στη συνέχεια λόγω του γενικότερου
κλίματος αβεβαιότητας και της αστάθειας

Στουβχαμένουβ που φαίνεται μάλιστα ότι επηρεάζονται και από

την επερχόμενη εκλογική διαδικασία περιλαμβάνεται και ο συνέδρια

τουρισμόε θα ήμαστε ευχαριστημένοι αν ο συνεδριακός

τουρισμός κλείσει φέτος με πτώση της τάάις του ιο αναφέρει
σχετικά στο D.s ο κ Nrrivos Αστράς πρόεδρο5 του Συνδέσμου
Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων HAPCO και

συνεχίζει Ο συνεδριακός τουρισμός πλήττεται τα τελευταία xp&vui

λόγω της γενικότερης αστάθειας της ελληνικής οικονομίας αλλά και

ειδικότερων θεμάτων που έχουν να κάνουν π.χ με προβλήματα από τις

εγκυκλίους του ΕΟΦ και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για
την ηραγιιατσποίηση ιατρικών συνεδρίων Η συρρίκνωση λοιπόν τόσο

του εισερχό\ιενου όσο και του εθνικού συνεδριακού τουρισμού δεν ήναι

ατιοτέλειηια των τελευταίων εΐίλίάων αλλά οφείλεται σε διαχρονικές

ελλήψεις και παραλήψεις
Παρ όλα αυτά τόσο η πολπτκή αβεβαιότητα όσο και η νέα

εκλογική διαδικασία φαίνεται ότι λεπουργούνεπιβαρυνηκάγιαχον
κλάδο αν ληφθεί υπόψη όπ ο loüAios ήταν ουσιαιπικά σαν να μην

υπήρΕε για ns ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο

Στο μεγάλο ζήτημα από
τη φοροδιαφυγή των
παράνομων καταλυμάτων
αναφέρεται και ο πρόεδρο
Tns ΠανεΜήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων Γιάννης Ρέτσο5

Την ανάγκη ισχυρού
κυβερνητικού σχήματος
επισημαίνει ο πρόεδρος του
ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης
ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί
τις δύσκολες συνθήκες

κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού Αν και την τρέχουσα περίοδο
δεν πραγματσποιούνιαι ουσιαστικά συνέδρια κλήνσνται εκδηλώσεις

για την περίοδο του φθινοπώρου κάτι το οποίο δεν είδαμε φέτος Η ζήτηση

τον Ιούλιο ήναι πάντα χαμηλή φέτος όμως ήτανανύπαρκτη ενώ

ήδη υπάρχουν περιπτώσεις μεταθέσεων των ημερομηνιών των συνεδρίων

π.χ ένα ελληνικό ιατρικόσυνέδριο που ήταν προγραμματισμένο

για τις 27Σεπτεμβρίου μετατέθηκε για τον Ιανουάριο Ο Σεητέ\ιβριος
θεωρείται καλός συνεδριακός μήνας και αυτό που βλέπουμε αυτή τη

στιγμή είναι έλλειψη ενδιαφέροντος έωςότου ίεκαθαρίσει η κατάσταση

μέχρι τονΟκτώβριο Αυτότο γεγονός μεταφράζεται σε περαιτέρω κάμψη
W2015 σε συνέχεια της περασμένηςχρονιάς ησπσία επίσης είχε κλήσει

με πτώση

Το Θετικό momentum

Πάντως αυτή καθαυτή η εκλογική διαδικασίατου Σεπτεμβρίου δεν

φαίνεται να προβληματίζει συνολικά tous TOupionKoùs φορείς οι
οποίοι όμακ εκφράζουν ανησυχίες γιατηνπερίοδο μετά ns εκλογέα

Στο σημείο αυτό σύσσωμοβ ο κλάδος μέσω
των εκπροσώπων του και του ίδιου του
προέδρου του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη εφιστά
την προσοχή ώστε να υπάρΕει ένα ισχυρό
κυβερνππκόσχήμα κατάλληλονα διαχειριστεί
ns δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται
λόγω και ms αύΕησης του ΦΠΑ σε διαμονή

και εστίαση από το ερχόμενο φθινόπωρο
στον τομέα του τουρισμού

Το θεηκό ως προς το τελευταίο είναι όη

ακριβώς λόγω της αυΕημένης znmons που

παρατηρείται για τον προορισμό Ελλάδα
από το εΕωτερικό και παρά τηνπροβλεπόμε
νη αύΕηση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο
οι πρώτες συμφωνίες με tous tour operators
του εΕωτερικού που έχουν υπογραφεί για m
σεζόν του 20ΐ6 προβλέπουν αυΕήσεις κοντά
στο 5 οι οποίες γίνονκιι αποδεκτές anÔTOus

Εένους
Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού

τουρισηκού πακέτου και η διευκόλυνση των
νέωνεπενδύσεων από πλευράςτωναρμόδιων

υπουργείων θεωρούνται για τον κλάδο

πρώτης προτεραιότητας ζητήματα ώστε ο

εγχώριος τουρισμός να μπορέσει να αΕισποι
ήσει m θεηκή συγκυρία και την αυΕημένη
ζήτηση γιαm Μεσόγειο όπως αυτές διαμορφώνονται

από τα γεγονότα στη Βόρεια
Αφρική και την Τουρκία και η Ελλάδα να

μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσα άλλοω δημοφιλείς

προορισμούς
Σημειωτέον ότι πέραν ms χώρας pas

ιστορικό ρεκόρ αφίΕεων σημειώνει pÉros και
η ανταγωνίστρια Ισπανία η οποία στο επτάμηνο

του 2015 είχε 38 εκατομμύρια τουρίστες
αφενό5 λόγω του αδύναμου ευρώ και αφετέρου

των θεμάτων ασφαλεία5 όπω5 στην
Τυνησία που επηρεάζουν tous Eévous tou
picrcES H Ισπανία με τα 38 εκατομμύρια
αφίΕεων ήδη σημειώνει αύΕηση κατά 4,7
στο επτάμηνο του 2015 ένανη του 2014 ενώ

για το σύνολο του Éaaus η πρόβλεψη κάνει λόγο για 68 εκατομμύρια
TOupienxs 3 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το ρεκόρ του

2014
Στη χώρα pas 01 διεθνείβ αεροπορικές αφίΕεις σία κυριότερα

αεροδρόμια της χώρας σημείωσαν αύΕηση κατά 6,9 στο επτάμηνο
του 2015 στα 8,69 εκατομμύρια ενώ μεγάλοε κερδισμένος είναι

ο οδικός τουρισμός με αύΕηση 22 ένανη του αντίστοιχου περυσινού

επταμήνου στα 6,46 εκατομμύρια και πρόβλεψη στο σύνολο
του ÉTOus για αφίΕεις άνω των 10 εκατομμυρίων Ωστόσο αυτή η

αύΕηση του οδικού τουρισμού η οποία συνεισφέρει τα μόλα στη

νέα εκτίμηση των 26 εκατομμυρίων συνολικών διεθνών αφίΕεων
από πλευράς του ΣΕΤΈ δεν αποτυπώνεται στα έσοδα αφού όσοι

τουρίστες έρχονται οδικώς κυρίως από Βαλκάνια αφενός δεν Εο

δεύουν όπως οι Δυηκοευρωπαίοι ενώ μένουν και λιγότερε5 ημέρες
στη χώρα Επισημαίνεται όπ άνω του 70 ms συνολικής αύΕησης

σημειώθηκε στον σταθμό των Ευζώνων ενώ ένα ακόμη αΕιοσημεί
ωτο και ενδεικηκό για το πόσο επηρέασαν οι πολπικές εΕελίΕεκτον
κλάδο αποτελεί το γεγονός όη ενώ το πρώτο εΕάμηνο παρουσιάζεται

αύΕηση 37 στον οδικό τουρισμό τον Ιούλιο αντίθετα παρατηρείται

μείωση 4
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Εκλεισε για tlx
m\ES η Κλινική
Κυανοί Σταυρέ

Η αναστολή λειτουργίας για έξι
μήνες της Κλινικής Κυανούς
Σταυρός αποφασίστηκε από
τον ιδιοκτήτη της Ηλία Λεγάκη
Οπως εξήγησε ο ίδιος η αδυναμία

πληρωμής των υπαλλήλων
προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

οφείλεται κατά κύριο
λόγο στις οφειλές του Δημοσίου
που ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια

ευρώ



1. ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
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Υπό κατάργηση
Καθόλου αμελητέα δεν υπήρξε η κατάργηση

του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία

που τείνει να αναγορευτεί σε κεντρικό
προεκλογικό επιχείρημα διαφοροποίησης
του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ από τα παραδοσιακά

μνημονιακά κόμματα Το κακό
είναι όμως ότι ακόμη κι αυτό το μέτρο της
αριστερής παρένθεσης προβλέπεται σύμφωνα

με το τρίτο μνημόνιο να καταργηθεί
έως τον Οκτώβριο του 2015 εκτός αν οι

αρχές λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά
μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης
ΦΕΚ 2015/Α/94 Μνημόνιο Συνεννόησης

για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ ενσωματωμένο

στον Ν 4336/2015 άρθρο 2.5.2 σ
1.021-1.022 Με τις 1.034 πυκνοτυπωμένες
σελίδες που περιλαμβάνουν όσα ψηφίστηκαν

μέσα σε λίγες ώρες την παραμονή του
Δεκαπενταύγουστου τι να πρωτοπορεί βέβαια

κανείς είδηση Τ.Κωοτ
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Σελίδα: . . . . . . . . 16

WTo γεγονός ότι μπορεί στην Ελλάδα οι τιμές
να μειωθούν δραστικά επηρεάζει τις τιμές

και σε άλλες χώρες

μνημόνιο Η χρήση του όρου data protection για το δίπλωμα ευ ρεσιτεχνίας δήμιουργεί ασάφειες

Κίνδυνοςναμειωθείοχρόνος
τηςφαρμακευτικήςπατέντας
Του Γιώργου Σακκά
fsakkasfl naftemporiki gf

Σε
αναβρασμό βρίσκεται ο

κλάδος ιων φαρμακευτικών
εταιρειών καθώς από ιο μνημόνιο

προκύπτει ότι πολλά φάρμακα

ίων οποίων με βάση την κείμενη

νομοθεσία η παιέντα ιους
προστατεύεται είναι πιθανό να

βρεθούν εν μία νυκτί εκτός προ
οτασίας με αποτέλεσμα και την
αυτόματη μείωση της ημής τους κα
ιά 50 Ειδικότερα σιο μνημόντο
αναφέρεται ρηιά ότι στις διατάξεις

της νομοθεσίας τιμολόγησης
φαρμάκων όπου γίνεται αναφορά
σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νοείται

η περίοδος προστασίας των

δεδομένων του προϊόντος αναφοράς

data protection Μέχρι σήμερα

ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
θεωρούνταν η πατέντα του τελικού
φαρμάκου που κυκλοφορούσε
στην αγορά και φυσικά η προστασία

της έληγε αρκετά αργότερα
από την προσιασία των δεδομένων

Κι αυτό διότι ένα τελικό προϊόν

περιέχει και άλλα στοιχεία
εκτός ίων αναφερόμενων δεδομένων

που απλοϊκά θα μπορούσαννα

αναφερθούν σαν ια βασικά συ
στατικά Επίσης η πατέντα άρχιζε
να προστατεύεται την ημέρα κυκλοφορίας

TOT φαρμάκου σε μια
αγορά

Παραβίαση οδηγίας
Ετστ παρά τις αρχικές ανεπίσημες
διαβεβαιώσεις από στελέχη του

υπουργείου Υγείας πως με το μνημόνιο

δεν θα αλλάξει κάτι ο Σύνδεσμος

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδας ΣΦΕΕ αποφάσισε

να στείλει μια σχετική επιστολή

στην πολιτική ηγεσία του

υπουργείου και στην πρόεδρο του
ΕΟΦ σημειώνοντας ότι μια τέτοια
εξέλιξη αποτελεί Παραβίαση Ευρωπαϊκής

Οδηγίας για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας

Οι φαρμακευτικές αν και λίγο
καθυστερημένα θα λέγαμε συνειδητοποίησαν

ότι η διάταξη του

μνημονίου πιθανότατα καταργεί
τα όσα ίσχυαν έως σήμερα με βάση

τον Ν.4213/2013 για την τιμολόγηση

των φαρμακευτικών προϊόντων

με βάση την οποία όπως
σημειώσαμε προστατευόταν και η

ττμή του τελικού προϊόντος Ο ΣΦΙ 1

επισημαίνει πως για όσο ισχύει το

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ίο οποίο
αφορά έτοιμα προϊόντα βάσει της
γενικής αρχής ιης νομοθεσίας της
πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας n προστασία είναι
απόλυτη

Να σημειώσουμε ακόμη ότι η
προσιασία δεδομένων γνωστή με
το διεθνή όρο data protection αφορά

επίσης την περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να

παραχθεί και να κυκλοφορήσει
και κάποιο γενόσημο Η ι ιροστασία
των δεδομένων επειδή σταματά
αρκετά νωρίτερα σε σχέση με την
προστασία ιου ιελικού προϊόντος
έδινε πάντως στη λήξη της το δικαίωμα

σε μια εταιρεία παραγωγής

γενοσήμων να έχει πρόσβαση
στα δεδομένα αυτά και εν συνεχεία

να προχωρήσει σιην παραγωγή

αντιγράφου αλλά όχι στην

κυκλοφορία ίου Ετσι η τιμή ενός
πρωτόιυπου φαρμάκου μειωνόταν

επί της ουσίας όταν κυκλοφορούσε

στην αγορά ιο πρώτο γενόσημο

ήτοι m μέρα που έληγε
και η πατέντα ωυ φαρμάκου.Τώ
ρα σύμφωνα με τα όσα υπονοεί
ο νέος νόμος η τιμή θα πέφτει ακόμη

κι αν ιο πρωιότυπο φάρμακο είναι

το μόνο που κυκλοφορεί στην
κατηγορία ίου Πέραν της αποκλίνουσας

ερμηνείας όμως η παραπάνω

διατύπωση στο νόμο του

μνημονίου 3 μπορεί να μας βάλει
σε ευρωπαϊκούς μπελάδες

Σιην ει πο ιολή προς τον υπουργό

Υγείας ο ΣΦΕΕ τονίζει πως οποι
αδήποτε απόκλιση από την κοινοτική

νομοθεσία αποτελεί ευθεία
παραβίαση ιου Κοινοτικού Δικαίου

και θα επιφέρει σοβαρές κυρώσεις

σε βάρος της χώρας μας

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το ΔΕΕ Η Ελλάδα έχει έως τώρα
εναρμονιστεί με τη νομοθεσία της
Ε.Ε γύρω από τη βιομηχανική και
εμπορική ιδιοκτησία στο σύνολο
της αλλά και γύρω από τον τομέα
παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων

στο πλαίσιο του αντίστοιχου

Κοινοτικού Κώδικα

Τροποποίηση παραρτήματος
0 ΣΦΕΕ λοιπόν ζητεί από την ηγεσία

του υπουργείου Υγείας να
τροποποιήσει

τις διατάξεις του Παραρτήματος

ΓΓ του νόμου του μνημονίου

3 πριν προχωρήσει η
Αριστοτέλους

και ο ΕΟΦ σε ανατιμο
λόγηση ώστε να αποφευχθούν ουσιαστικές

παραβιάσεις των κοινοτικών

ρυθμίσεων των ευρεσιτεχνιών

των προϊόντων αναφοράς
Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε

ότι πριν από περίπου 2,5
χρόνια το υπουργείο Υγείας είχε
προσηαθήσει να εφαρμόσει μια
παρόμοια διάταξη προκαλώντας
την έντονη αντίδραση των

φαρμακευτικών

εταιρειών Τότε οτ εταιρείες

είχαν επισημάνει το ενδεχόμενο

να αποσυρθούν φάρμακα
από την αγορά καθώς δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και
χώρα αναφοράς Το γεγονός λοιπόν

ότι μπορεί στην Ελλάδα οι τιμές

να μειωθούν δραστικά επηρεάζει

τις τιμές και σε άλλες χώρες

και φυσικά αυτό δεν θα μπορεί

περάσει χωρίς αντίδραση από
τις πολυεθνικές

SID.-9661477I
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0 τουρισμό βλάπτει σοβαρά mv Υγεία
Ζημία ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ είχε καταγράψει
πέρυσι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας
από τη δωρεάν νοσηλεία των τουριστών στην Ελλάδα
Και παρά τις μετεκλογικές εξαγγελίες για άμεση επίλυση
του θέματος η μαύρη τρύπα γιγαντώνεται και ς)έτος
καθώς ο ΕΟΠΥΥ έχει θολή εικόνα για τις ιατρικές υπηρεσίες

που λαμβάνουν οι αλλοδαποί επισκέπτες
Κάπως έτσι ένας στους τρεις ευρωπαίους τουρίστες
μπαινοβγαίνει στις δημόσιες δομές υγείας υποβάλλεται
σε εξετάσεις ιατρικές πράξεις ακόμη και χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς ποτέ το ελληνικό κράτος να υποβάλλει

αίτημα αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά τους ταμεία
Οι υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων δεν έχουν πάντα

τη δυνατότητα να προωθούν τα σχετικά έγγραφα που
οφείλουν να συμπληρώνουν οι αλλοδαποί ασθενείς στον
ΕΟΠΥΥ ενώ στα κέντρα υγείας που το καλοκαίρι λειτουργούν

στο κόκκινο δεν υπάρχει καν μηχανισμός χρέωσης
Σχετική εγκύκλιο για την είσπραξη των νοσηλίων εξέδωσε
ο ΕΟΠΥΥ στην εκπνοή ομολογουμένως της τουριστικής
σεζόν σε μια προσπάθεια έστω και στο παρά πέντε να

περιορίσει τις τζάμπα ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει
ο μεγάλος ασθενής της κρίσης το ΕΣΥ


	ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
	29/08/2015 ΑΓΟΡΑ σελ. 1
	29/08/2015 ΑΓΟΡΑ σελ. 3

	ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΜΕ ΑΣΠΡΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ
	29/08/2015 ΑΓΟΡΑ σελ. 17

	ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΠΣ ΔΠΜΟΣΙΟΤΠΤΑΣ Π ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ
	29/08/2015 ΑΥΓΗ σελ. 4

	Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
	29/08/2015 ΑΥΓΗ σελ. 5

	ΤΟ 23% ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
	29/08/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 13

	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
	30/08/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 15

	ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
	29/08/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 1
	29/08/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 3

	ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
	29/08/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 39

	Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
	29/08/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 2
	29/08/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 38

	ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
	30/08/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 1

	ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	29/08/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 1
	29/08/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 5

	ΣΤΗ Β ΑΘΗΝΩΝ
	29/08/2015 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_SECRET σελ. 7

	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
	30/08/2015 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σελ. 16

	ΡΕΚΟΡ 26 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ
	30/08/2015 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 1
	30/08/2015 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 12
	30/08/2015 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 13

	ΕΚΛΕΙΣΕ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
	30/08/2015 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 19

	PRESS_PDF_20150831(1).pdf
	ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
	31/08/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 8

	ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
	31/08/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1
	31/08/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 16

	Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
	31/08/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 5





