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Στα χαρακώματα
οι φαρμακοποιοί

Eni ταηητος αηό σημερα με κρίσιμη σύσκεψη
στο Μαξίμου το άνοιγμα του επαγγέλματος
καθώς και η τιμολόγηση των σκευασμάτων

αυτή εβδομάδα στον χώρο

της Υγείας είναι αυτή
που ξεκίνιισε χθες καθώς
ύστερα από ασφυκτικές πιέσεις

της ιρόικας ανοίγει ο
φάκελος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων

Την ίδια ώρα πέφτουν στο τραπέζι
και όλα ία ανοιχτά ζητήματα σχετικά

με ιην ιιμολόγηση των φαρμακευτικών

σκευασμάτων
Οι νέες ρυθμίσεις στο μέτωπο των

φαρμάκων αναμένεται να συζητηθούν

οήμερα σε σύσκεψη
στο Μέγαρο Μαξίμου με
τη συμμετοχή του υπουργού

Υγείας Ανδρέα Ξανθού

ενδεχομένως υπό την
προεδρία ίου πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα
Δύσκολα ωστόσο θα

είναι και ta επόμενα 24ωρα
για την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας η οποία θα έχει διαδοχικές

συνανιήσεις με εκπροσώπους του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδας ΣΦΕΕ και της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΙΙΕΦ

Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ως προς to ιδιοκτησιακό καθεστώς των
φαρμακείων η τρόικα επιμένει στο
άνοιγμα ιου επαγγέλματος του

φαρμακοποιού

ζητώντας να δοθεί σε ιδιώτες

μη φαρμακοποιούς το δικαίωμα
να κατέχουν πάνω από το 51°/ο των μετοχών

ενός φαρμακείου

Οι φαρμακοποιοί από την πλευρά

τους απορρίπτουν κατηγορηματικά
τέτοιο ενδεχόμενο και συνεχίζουν

τις επαφές με συναδέλφους τους από
το εξωτερικό Γερμανία Ισπανία κ.λη
αναζητώντας συμμάχους στην προ
σπάθειά τους να αποτρέψουν την απελευθέρωση

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

των φαρμακείων
Υπό αυτές τις συνθήκες στόχος

του υπουργείου Υγείας είναι να καταλήξει

σε μια συμβιβαστική λύση θέτοντας

περιορισμούς στο διαφαινόμενο
άνοιγμα του επαγγέλματος

Πιο συγκεκριμένα το
υπουργείο φέρεται ότι εξετάζει

το ενδεχόμενο επιβολής

πλαφόν ως προς τον
αριθμό αδειών που θα μπορεί

να κατέχει ένας φαρμακοποιός

ή ένας ιδιώτης
ώστε να αποφευχθεί η εισβολή

μεγάλων φαρμακευτικών
αλυσίδων στην ελληνική αγορά

θεωρείται επίσης πολύ πιθανό να
μην επιτραπεί σε γιατρούς συνεταιρισμούς

και φαρμακαποθήκες να αγοράζουν

μετοχές σε φαρμακεία αλλά και
να τεθούν αυστηρά κριτήρια για την είσοδο

επιχειρηματιών στο μετοχικό κεφάλαιο

ενός φαρμακείου
Οι φαρμακοποιοί αναμένεται να

ανοίξουν τα χαρτιά τους στη συνέντευξη

Τύπου που διοργανώνουν αύριο

όπου θα παρουσιάσουν αναλυτικά
τις θέσεις τους και τα αποτελέσματα

των επαφών τους με φαρμακευτικούς
συλλόγους άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Η τρόικα τπεζει
και το υπουργείο

αναζητεί
cnjußißaOTiKn

φόρμουλα
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ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Ερχονται
φάρμακε ία
επιχειρήσεις
Επιχειρηματίες θα μπορούν να ιδρύουν φαρμακεία

με τον όρο να υπάρχει υπεύθυνος
φαρμακοποιός Ελεύθερη από το νέο έτος και
η αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

•OTP ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Σε
πλήρη απελευθέρωση οδηγείται

το επόμενο διάστημα η

λειτουργία των φαρμακείων
Επιχειρηματίες θα μπορούν να ιδρύουν

νέα φαρμακεία με περιορισμούβ
στον αριθμό tous υπό τον όρο ότι θα
απασχολούν σε αυτά υπεύθυνουβ
φαρμακοποιούβ Ελεύθερη θα είναι
από τον νέο χρόνο και η αγορά των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ΜΗΣΥΦΑ Πρόκειται για φάρμακα

για τον βήχα και το κρυολόγημα
παυσίπονα βιταμίνη φάρμακα για
το πεπτικό τη φροντίδα του ôéppoios
και των ματιών τα οποία θα μπορούν
πλέον να διατίθενται από σούπερ
μάρκετ και άλλα καταστήματα

Η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού
των φαρμακείων αναμένεται να

οδηγήσει πιο γρήγορα σε απελευθέρωση

των ΜΗΣΥΦΑ Από τη στιγμή
που μη φαρμακοποι05 θα κατέχει
άδεια λειτουργία φαρμακείου θα
μπορεί να τα διαθέτει νόμιμα σε
οποιονδήποτε χώρο επιλέξει να λειτουργεί

το φαρμακείο του
Οι αλλαγέε αποτελούν μνημονι

ακή υποχρέωση ms xo>pas και αναμένεται

να υλοποιηθούν το αμέσου
επόμενο διάστημα Διαμορφώνουν
ένα νέο σκηνικό στην αγορά φαρμακευτικών

και παραφαρμακευτικών
προϊόντων και συναντούν Tis έντονεβ
αντιδράσει των φαρμακοποιών

Για να φρενάρει τα μέτρα ο
πρόεδροβ του Πανελλήνιου Φάρμα
κευτικού Συλλόγου ΠΦΣ Κώνστα

éé
Συμμαχίες στην

Ευρώπη αναζητούν
οι φαρμακοποιοί

για να φρενάρουν
τα μέτρα

vtîvos Aoupâvros έχει επιδοθεί σε
έναν διπλωματικό μαραθώνιο αξι
onoitôvTOS Tis συμμαχίες του στην
Ευρώπη Εχει ήδη συναντηθεί με tous
ομολόγου του ms Γερμανκκ και ms
Auenpias ενώ xQes βρισκόταν στην
Ισπανία

Ο κ Aoupâvros έχει παραδώσει
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγε ias επιστολή στήριξα του ΠΦΣ
από τον Γερμανικό Φαρμακευτικό
Σύλλογο Ζητεί την εφαρμογή και
στην Ελλάδα του γερμανικού μοντέλου

το οποίο προβλέπει πλήρη ιδιοκτησία

του φαρμακείου από διπλωματούχο

φαρμακοποιό

Δείχνουν τον ΟΟΣΑ
Η υιοθέτηση του εν λόγω μοντέλου

δεν έχει γίνει αποδεκτή από κορυφαία
κυβερνητικά στελέχη τα οποία παραπέμπουν

oris θέσειβ του Οργανισμού

Οικονομικήβ Συνεργασίαβ και
Ανάπτυξα ΟΟΣΑ για το φαρμακείο
Η γνωστή από το 20 1 4 εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει ό,τι πιο
σκληρό για τον κλάδο

Με θέματα αλλαγές στην Ελλάδα
αντιπροσωπείατου Ευρωπαϊκού Συλλόγου

Φαρμακοποιών PGEU είχε
συνάντηση oris Βρυξέλλες με τον
εκπρόσωπο ms Κομισιόν orous θε
otjoùs Ντάκλαν Κοστέλο Σύμφωνα
με πληροφορίες ο Ιρλανδόβ αξιωμα
toùxos τόνισε πως όταν υπάρχει θέμα
δημοσίου χρήματος bail out αναζητούνται

μοντέλα μεγιστοποίησα
ms ανταγωνισηκότητα5 Οι φαρμακοποιοί

αμφισβητούν τη βασιμότητα
του επιχειρήματο5 περί ανταγωνιση
KÔTmas δεδομένου ότι το 85 του
τζίρου των φαρμακείων είναι συντα
γογραφούμενα φάρμακα Αναρωτιούνται

δε εάν όλες aînés οι αλλαγές

γίνονται για το 1 5 του τζίρου
Μιλώντας χθε5 στο Εθνος ο αντιπρόεδρος

του ΠΦΣ Tiàwns Δαγρέβ
σχολίασε ότι με βάση το ευρωπαϊκό
κεκτημένο για λόγουβ προστασίας ms
Δημόσιας Υγείας ο φαρμακοποιός
πρέπει να χαίρει ανεξαρτησία στη
διαχείριση του φαρμακείου Αυτό σημειώνει

δεν εμποδίφι την είσοδο μη
φαρμακοποιών η οποία ωστόσο πρέπει

να γίνει υπό προϋποθέσεις

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5,47

ΟΑΑΑΝΔΙΑ
5,80 30 τεμάχια

ΒΕΑΠΟ
3,35

ΓΑΛΛΙΑ
2,30

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
5,23
10 τεμάχια

Μ
1

500mg σε Κάτω από 2C
συσκευασία 2-4€
20 τεμαχίων Πάνω από 4€

ΛΟΥΞ/ΡΓΟ
2,99

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
3,20 4,50

Σ0ΥΛΗ
ΓΓΑΘ0Π0ΥΛ0Υ

Το μέτρο
θα υποβαθμίσει

TIS
υπηρεσίεε
Η ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Σούλη
Σταθοπούλου
αριστερά ανέφερε

χθες στο
Εθνος ότι το

μέτρο Tns απελευθέρωσης

του
ιδιοκτησιακού
των φαρμακείων
οδηγεί σε υποβάθμιση

των παρεχόμενων

υπηρεσιών

Ο ασθενής

σημειώνει
δεν μπορεί να
έχει την πληροφόρηση

που του
παρέχει σήμερα
ο φαρμακοποιός
από έναν επαγγελματία

ο οποίος

ενδιαφέρεται
μόνο για το κέρδος

Σύμφωνα
με την κ Σταθοπούλου

δεν
μπορεί να ασχολούνται

με το
φάρμακο άνθρωποι

οι οποίοι δεν
γνωρίζουν το
αντικείμενο

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
4,15

ΑΥΣΤΡΙΑ
5,00

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
2,32

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
5,99

ΕΛΛΑΔΑ
1,87

ΚΥΠΡΟΣ
2,30
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ Γ ΕΣΟΔΩΝ

7 εκκρεμότητες και
Kaßos Σαββαΐδου στο
τετ α τετ με τρόικα
Μέτρα

που έχουν καθυστερήσει

ισοδύναμα που δεν
υπάρχουν και ένα δεύτερο

βαρύ πακέτο μέτρων που θα πρέπει
να προετοιμαστεί για τον Νοέμβριο
είναι το σκηνικό που θα αντιμετωπίσουν

οι εκπρόσωποι των δανειστών
οι οποίοι θα βρίσκονται από σήμερα
στην Αθήνα

Οι Κ.Κ Ντέκλαν Κοστελο E E Ρά

σμους Ρέφερ ΕΚΤ Νικολό Τζιαμα
ρόλι ΕΜΣ και η κ Ντελια Βελκουλέ
σκου ΔΝΤ αναμένεται να ξεκινήσουν
τις συναντήσεις με το σκληρό πυρήνα
του οικονομικού επιτελείου από την
Τετάρτη αλλά το πρώτο θέμα που
θα εξετάσουν δεν θα είναι τα μέτρα
που ήρθαν ή πρόκειται να έρθουν για
ψήφιση Θα ζητήσουν εξηγήσεις για
την αναστάτωση που έχει προεληθεί
από την εντολή του πρωθυπουργού
για απομάκρυνση από τη θέση της
γενικής γραμματέως Εσόδων της κ

Κατερίνας Σαββαΐδου Το ερώτημα
δεν θα είναι προσωπικό αλλά θεσμικό
Η κ Σαββαΐδου είναι το δεύτερο άτομο
ηου αναλαμβάνει την ηλεκτρική αυτή
καρέκλα με προουτική πενταετούς θητείας

και ετοιμάζεται να αποχωρήσει
μετά από θητεία μόλις 1 5 μηνών

Δυσαρέσκεια
Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του
κ Χάρη Θεοχάρη τον Ιούνιο του
201 4 για προσωπικούς λόγους για
την οποία οι δανειστές είχαν επίσης
αντιδράσει με την αηομάκρυνσή του
Η αποχώρηση της κ Σαββαΐδου συμπίπτει

και με τη χρονική στιγμή κατά
την οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί

για πλήρη ανεξαρτητοποίηση της
ΓΓΔΕ με τη μεταφορά από το τελος
του μήνα όλων των αρμοδιοτήτων του
ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Εσόδων
Ενα δεύτερο δύσκολο σημείο είναι

τα μέτρα του πρώτου πακέτου των
προαπαιτούμενων τα οποία είτε εκκρεμούν

είτε επανεξετάζονται Τα σημαντικότερα

από αυτά είναι

1Η
επιβολή ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση την οποία τώρα
θέλει να καταργήσει η κυβέρνηση χωρίς

όμως να έχει παρουσιάσει ακόμη
ισοδύναμα μέτρα

2 Η αύξηση των συντελεστών φορολογίας

των ενοικίων Το σχετικό

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

άρθρο αποσύρθηκε από το νόμο με
τα προαπαιτούμενα και θα πρέπει να
επανεισαχθεί μαζί με τις τελικές αποφάσεις

για τη δυνατότητα εκχώρησης
ή μη των ανείσπρακτων ενοικίων στην
εφορία

3 Η ένταξη εισοδηματικών κριτηρίων
στη ρύθμιση για τις 1 00 δόσεις Οι

αλλαγές του πολυνομοσχεδίου περιορίστηκαν

στην αύξηση των επιτοκίων
ακόμη και για ποσά οφειλής κάτω από
5.000 ευρώ Δεν διευκρινίστηκαν όμως
τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση τα

Δυσαρεστημένοι και
με την πρόθεση να
ζητήσουν εξηγήσει
από τον πρωθυπουργό
εμφανίζονται οι
εκπρόσωποι των
θεσμών για την εντολή
απομάκρυνση ms
κ Κατερίνας Σαββαΐδου

οποία η εφορία θα μπορεί να μειώνει
τον αριθμό των δόσεων

4 Το νομοσχέδιο για την ανακε
φαλαιοποίησπ των τραπεζών το

οποίο θα έπρεπε να κατατεθεί μέχρι και
τις 1 5 του μήνα Η κυβέρνηση υπόσχεται

ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα
Θα πρέπει όμως να συνοδεύεται και
από τροποποιήσεις με βάση τις οποίες
θα γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια
για την προστασία από πλειστηριασμό
για την πρώτη κατοικία

5 Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

των φαρμακείων με βάση
την πρώτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
που ήταν προαπαιτούμενο

6Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι αποφάσεις

με τις οποίες ρυθμίζεται η

επιστροφή claw back των εσόδων
πέραν του μηνιαίου ορίου των κρατικών

δαπανών για τις διαγνωστικές
εξετάσεις και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια

7 Η ενοποίηση των επικουρικών
ταμείων στο ΕΤΕΑ διαδικασία η

οποία απουσίαζε τελείως από το πολυνομοσχέδιο

και δεν υπάρχει καμία
πρόβλεψη ή χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίησή της

Το δεύτερο πακέτο
Παράλληλα με τις εκκρεμότητες του
πρώτου πακέτου προαπαιτουμένων
οι εκπρόσωποι των δανειστών θα

ξεκινήσουν

τη συζήτηση για το δεύτερο
πακέτο ηου θα κρίνει ουσιαστικά την
πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος

Το νέο καθεστώς στο σύστημα
απονομής συντάξεων το νέο φορολογικό

νομοσχέδιο οι αλλαγές στην
αγορά εργασίας προϊόντων και υπηρεσιών

είναι τα πρώτα στα οποία θα
πρέπει να γίνουν αλλαγές μέχρι και
τα μέσα Νοεμβρίου αν θέλει η κυβέρνηση

να ολοεληρώσει την πρώτη
αξιολόγηση του προγράμματος πριν
από το τελος του χρόνου

Ενα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα

κυβέρνηση και δανειστές είναι το
θέμα της σύστασης του νέου ταμείου
αποκρατικοποιήσεων

Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε
την Παρασκευή δεν υπήρχε καμία

αναφορά για τις 75 εκκρεμότητες
αρμοδιότητας των υπουργείων που
θα πρέπει να λυθούν σύμφωνα με το
ΤΑΙΠΕΔ ώστε να επιταχυνθεί το πρόγραμμα

αποκρατικοποιήσεων
Με την ανάληψη των καθηκόντων

του ο αναπληρωτής υπ οικονομικών
Τρύφωνας Αλεξιάδης παραχώρησε
την αρμοδιότητα εποπτείας του ΤΑΙΠΕΔ

στον υπουργό Οικονομικών ο
οποίος θα πρέπει να εμφανίσει τις
επόμενες μέρες μια ομάδα εργασίας
που θα ασχοληθεί με το θέμα Τούτο
με δεδομένο ότι μέχρι και το τελος
του χρόνου το νέο ταμείο θα πρέπει
να είναι πλήρως λειτουργικό ώστε να
εισπραχθούν μέσα στο 201 6 έσοδα
αποκρατικοποιήσεων ύψους 3,5 δισ
ευρώ Για φέτος η πορεία των αποκρατικοποιήσεων

είναι πολύ αργή
Μόλις χθες κατατέθηκε στη Βουλή
το σχέδιο νόμου με το οποίο γίνεται
αποδεκτή π σύμβαση εκχώρησης του
δικαιώματος διεξαγωγής του ιπποδρομιακού

στοιχήματος από τον ΟΔΙΕ
στην ΟΡΑΡ Investment LtD η οποία
έχει επικυρωθεί από τον Ιούλιο του
201 4 με τίμημα 40 ευρώ

Σήμερα καταφτάνουν και από αύριο θα ξεκινήσουν τις συναντήσεις με
το οικονομικό επιτελείο οι εκπρόσωποι των θεσμών Ετη φωτό οι Ντέλια
Βελκουλέσκου ΔΝΤ Ντέκλαν Κοστελο Ε Ε και Ράσμους Ρέφερ ΕΚΤ

► ► ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΩΣΤΕ ΑΡΧΕΣ

Τηλεδιασκέψεις για m μαύρη τρύ
ΜΠΑΡΑΖ συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων

με τους εκπροσώπους

των θεσμών έχουν τα
τελευταία εικοσιτετράωρα το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

και οι αρμόδιοι φορείς
για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών

Οι εκκρεμότητες της διαδικασίας

παραμένουν γι αυτό και
το νομοσχέδιο δεν είναι ακόμη

έτοιμο αν και θα έπρεπε να
έχει ψηφιστεί στις 1 5 του μήνα
ωστόσο ο στόχος είναι στην αυριανή

σύσκεψη του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

ΚΥΣΟΙΠ να κλείσουν τα
περισσότερα ανοικτά θέματα
Χθες το οικονομικό επιτελείο
είχε επαφές με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας
ενώ και τα τεχνικά κλιμάκια ζήτησαν

συνάντηση προκειμένου
να ενημερωθούν για το νόμο της
ανακεφαλαιοηοίησης

Η Τράπεζα της Ελλάδος από
την πλευρά της είχε τηλεδιάσκεψη

με τη Γενική Διεύθυνση

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής DGComp καθώς παραμένει

το ζήτημα με την αντιμετώπιση

των προνομιούχων μετοχών

που διατηρεί το Δημόσιο
σε Εθνική και Eurobank Alpha
και Πειραιώς τις έχουν αποπλη
ρώσει Σύμφωνα με εκτιμήσεις
εμπλεκομένων στις διαδικασίες
ο νόμος που θα περιλαμβάνει τις
Βασικές αρχές της ανακεφαλαιο
ποίησης θα πρέπει να ψηφιστεί
το αργότερο στις αρχές της επόμενης

εβδομάδας καθώς μετά τα
μεσάνυχτα της 30ής Οκτωβρίου
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα ανακοινώσει τις κεφαλαιακές
ανάγκες κάθε συστημικής τράπεζας

Ενσωμάτωση
οδηγίας BRRD
Ο νόμος της ανακεφαλαιοποίη
σης θα πρέπει να ενσωματώνει
μεταβατικές διατάξεις στην ελληνική

νομοθεσία την κοινοτική
οδηγία BRRD ηου εισάγει τους
εκ των έσω bail in κανόνες εξυ
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ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

πα ιης ανακεφαλαιοποίησης
γίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
με συμμετοχή των μετόχων και
ομολογιούχων έως το τέλος του
έτους καθώς από το 201 6 η οδηγία

θα ισχύει πλήρως και θα περιλαμβάνει

και τις ανασφάλιστες
καταθέσεις άνω των 1 00.000
ευρώ Αυτό που έκαιγε τράπεζες

και επενδυτές είναι εάν θα
προβλέπεται η εμπλοκή των

ομολογιούχων

υψηλής εξασφάλισης
senior bonds στην ανακεφαλαι

οηοίηση ώστε να αποτραπεί το
ενδεχόμενο υπαγωγής κάποιας
τράπεζας σε καθεστώς εξυγίανσης

Αυτό το ζήτημα ουσιαυτικά το
λύνουν οι προτάσεις επαναγοράς
υβριδικών τίτλων ομολόγων χαμηλής

και υψηλής εξασφάλισης
που ξεκίνησε η Πειραιώς και αναμένεται

να κάνουν και οι άλλες
τράπεζες Οπως σημείωναν στον

Ε.Τ πηγές της αγοράς με την
υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει
νομικό κώλυμα με την υποχρεωτική

μετατροπή των ομολόγων
σε μετοχές ή την απομείωση της

αξίας τους γι αυτό και οι κινήσεις

επαναγοράς των τίτλων από
τις τράπεζες δίνει διέξοδο

Αποτίμηση στοιχείων
Ετερο ζήτημα οι τεχνικές λεπτομέρειες

σε περίπτωση εκκαθάρισης
resolution μιας τράπεζας

η οποία δεν θα καταφέρει να
ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά
κεφάλαια Συμφωνά με αρμόδιες
πηγές η ΤτΕ καλείται να περιγράψει

συγκεκριμένες διαδικασίες
που θα ακολουθηθούν για την

αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού στη συνέχεια πώς
θα γίνει το bail in κ.ά

Επιπλέον το νομοσχέδιο θα
περιλαμβάνει την αναθεώρηση
του νόμου που διέπει τη λειτουργία

του ΤΧΣ ν 3864/2010 ενσωματώνοντας

την BRRD αλλά
και τις νέες αρμοδιότητες του Ταμείου

σχετικά με τον έλεγχο και
την αξιολόγηση των διοικητικών
συμβουλίων των τραπεζών που
θα τεθεί σε ισχύ από το 201 6

ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ
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Η Ελλάδα δεν
αποζημιώνει τις
εξετάσεις για
ηπατίτιδα C
Η ΕΛΛΑΔΑ είναι η μόνη χώρα
διεθνώς που δεν αποζημιώνει
τις διαγνωστικές εξετάσεις για
την ηπατίτιδα C το κόστος των
οποίων ανέρχεται στα 500 ευρώ Οι
εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές
για να δημιουργηθεί ο φάκελος του
ασθενούς και να περάσει από την
επιτροπή του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να
εγκριθεί η θεραπεία οπότε το κόστος
τους το επωμίζονται εξ ολοκλήρου
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις
αφού αδυνατούν να το καλύψουν
οι πάσχοντες Ρεκόρ σπάει και
τσ διαγνωστικό και θεραπευτικό
κενό που καταγράφει εντός των
συνόρων η ηπατίτιδα C καθώς
από τους 1 70.000 ασθενείς έχουν
διαγνωστεί μόλις 30.000 άτομα και
σε θεραπεία βρίσκονται μόνο 1 3.000
δηλαδή ποσοστό μόλις 7,6 ενώ

οι θάνατοι πέρσι ξεπέρασαν τους
800 όταν οι θάνατοι από AIDS ήταν
μόλις 41 Εξαιτίας των εμποδίων
πρόσβασης στη θεραπεία και στην
απουσία συμπτωμάτων μέχρι η νόσος
να φτάσει σε πολύ προχωρημένο
στάδιο γιγαντώνεται ο αριθμός
των μη διαγνωσμένων ασθενών
που κινδυνεύουν να πεθάνουν από
κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος ενώ
παράλληλα μακραίνουν οι λίστες
των ηπατοπαθών που θα χρειαστούν
μεταμόσχευση ήπατος

ΑΛ ΣΒΩΛΟΥ
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Η υψηλή ζήτηση φέρνει άνοδο οτα ασφάλιστρα

Αύξηση τιμών και παραγωγής
στα προγράμματα υγείας

Οι ασφαλίσεις υγείας τρέχουν

με μηνιαίους ρυθμούς

αύξησης παραγωγής της τάξης
του 20 που οφείλονται και

στις τιμολογιακές αυξήσεις
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Σε
φάση τιμολογιακών ανατιμήσεων

έχουν μπει τα
συμβόλαια Υγείας στις περισσότερες

ασφαλιστικές εταιρείες
κατά το β εξάμηνο 2015 Η με

σοσταθμική αύξηση από τον Ιούνιο
προ capital controls των τιμών

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
συγκεκριμένων καλύψεων σύμφωνα

με έρευνατης Η ανέρχεται
από 5 έως 10 πολύ υψηλότερα
από τον μέσο πληθωρισμό σε μια
περίοδο που η ζήτηση ιδιωτικών
προϊόντων υγείας αυξάνεται ραγδαία

λόγω της κατάρρευσης των
κοινωνικών ταμείων Οι αυξήσεις
αυτές προέρχονται κυρίως από την
αύξηση της ζήτησης την έναρξη
της νέας μορφής διαπραγματεύσεων

με τους γιατρούς λόγω των
προβλημάτων που ενέσκηψαν
στους κλινικάρχες από τον ΕΟ
ΠΥΥ και κυρίως λόγω της αυξημένης

ανάγκης αποθεματοποιήσεων
για τα Solvency II
Γενικότερα οι ασφαλίσεις υγείας

τρέχουν με μηνιαίους
ρυθμούς αύξησης παραγωγής της
τάξης του 20 μέρος της οποίας

Πορεία ασφαλίστρων Υγείας
80 αξία σε εκατ ευρώ 75,110

61,148
60

40

20

40,639
48,035

I
Ιαν Αύγ

2012
Ιαν Αύγ

2013
Ιαν Αύγ

2014
Ιαν Αύγ

2015

οφείλεται και στις τιμολογιακές
αυξήσεις Σύμφωνα με στοιχεία
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ελλάδας για το διάστημα
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015 η
παραγωγή με δύο μήνες capital
controls στον κλάδο υγείας αυξήθηκε

κατά 22,8 έναντι του αντίστοιχου

περυσινού διαστήματος
κατά το οποίο οι οικονομικές συνθήκες

ήταν πολύ καλύτερες Τα
στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι
η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και
στο επόμενο διάστημα όσο συντηρείται

ο φόβος της διάλυσης της
κοινωνικής ασφάλισης υγείας

Σε ό,τι αφορά τις αποθεματοποιήσεις

οι εταιρείες θεωρούν ότι
το τελευταίο τρίμηνο 2015 είναι η
καλύτερη ευκαιρία για να αυξήσουν

τις αποθεματοποιήσεις τους

στα προϊόντα υγείας Σύμφωνα με
εκτιμήσεις στελεχών της Insurance
Europe πανευρωπαϊκή ένωση ασφαλιστικών

εταιρειών τα
προγράμματα

υγείας θα βρεθούν οτο
επίκεντρο των ελέγχων ενόψει
των Solvency II

ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επειδή
οι διαπραγματεύσεις των εταιρειών

γίνονται με τους ίδιους εκπροσώπους

στις κλινικές τα περισσότερα

προγράμματα υγείας έχουν
παρεμφερείς τιμολογήσεις Εκεί
που πλέον διαφοροποιούνται οι
ασφαλιστικές είναι σε λεπτομέρειες

σχετικά με την παροχή εξωνο
σοκομειακών υπηρεσιών Για
παράδειγμα το πόσο γρήγορα θα
ανταποκριθεί η ασφαλιστική σε
ένα αίτημα άμεσης εισαγωγής στο

νοσοκομείο Θα μεσολαβήσει ή
αφήσει τον ασθενή Θα πληρώσ
αμέσως με το εξιτήριο ή θα χρει
στεί να κατατεθούν τα τιμολόγ
και να περιμένει ο ασθενής μερ
κές ημέρες Αυτά είναι ζητήμαι
που διαφοροποιούν εταιρεία ar
εταιρεία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ιδιωτικές κλινικές βάλλονται ar
τις περικοπές στις πληρωμές cla
back και το rebate που έχει ετ
βάλει ο ΕΟΠΥΥ σε παρεχόμενι
υπηρεσίες και φάρμακα και βρ
σκονται σε κατάσταση μειωμένι
ρευστότητας Οι περισσότερες ιί
ωτικές κλινικές αναθεώρη
τους πίνακες αποζημιώσεων και
τέτοιο τρόπο ώοτε να μπορεί λ

παραμένει ρευστότητα και στι
κλινική

Οι ασφαλιστικές με τη σειρ
τους θεωρούν ότι πρέπει να δι
τηρούν μια κατάσταση ιοορροπί
μεταξύ παροχών αποζημιώσεα

ασφαλίστρων προκειμένου κ
να διατηρείται η κερδοφορία οτ
ασφαλίσεις υγείας και να προσφ
ρουν ποιοτικές υπηρεσίες στσι
ασφαλισμένους τους και να διαθ
τουν δελεαστικά προγράμματα
σχέση με τον αυξανόμενο ανταγ
νισμό

Οι σημαντικότερες όμως αλλ
γές είναι ότι πλέον στις διαπρα
ματεύσεις αμοιβών κατέρχοντ
πλέον σι ίδιοι οι ιατροί χωρίς τι
εκπροσώπηση των κλινικών
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Εκκρεμούν
δυο στα τρία
προαπαιτούμενα
για τη δόση
Αγκάθια ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση

ο φόρος ενοικίων το αγροτικό πετρέλαιο

33 αγκάθια
απομένουν
για τη δόση
των δύο δισ
Σήμερα επιστρέφει η τρόικα

Μόλις 16 από τα 49 προαπαιτούμενα
για τη δόση των 2 δισ ευρώ έχει υλοποιήσει

η κυβέρνηση ενώ σήμερα
φτάνουν στην Αθήνά οι επικεφαλής
της τρόικας για να αξιολογήσουν την
πορεία εφαρμογής του μνημονίου
Μεταξύ των 33 μέτρων που εκκρεμούν

περιλαμβάνονται τα δυσκολότερα
της λίστας η οποία μάλιστα εθεωρείτο

και η πιο εύκολη καθώς η
επόμενη για την καταβολή δόσης 1

δισ ευρώ θα περιλαμβάνει το ασφαλιστικό

αλλά και αλλαγές στη φορολογία

Μεταξύ των μέτρων που εκκρεμούν

είναι ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση
η αύξηση του φόρου στα εισοδήματα

από ενοίκια n σταδιακή κατάργηση

του ειδικού φόρου κατανάλωσης

στους αγρότες υπουργικές
αποφάσεις και εγκύκλιοι για συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις κ.α Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι σημείωναν χθες ότι το
πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε δεν
καλύπτει τις προϋποθέσεις για την
εκταμίευση των 2 δισ ευρώ Σελ 19

Δύσκολες προοιωνίζονται οι διαπραγματεύσεις

με τους επικεφαλής
των θεσμών που φθάνουν σήμερα
στην Αθήνα για να ελέγξουν την
πορεία εφαρμογής του μνημονίου
και να διαμορφώσουν την ατζέντα
του πρώτου ελέγχου που επισήμως
ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου Από
τη λίστα των 49 μέτρων μέχρι σήμερα

η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει
μόνο τις 16 δράσεις 33 ενώ δεν
έχουν γίνει ή έχουν προχωρήσει
μερικώς οι υπόλοιπες 33 παρεμβάσεις

67 Στο πλαίσιο αυτό τα τεχνικά

κλιμάκια δεν μπόρεσαν χθες
να ολοκληρώσουν και την έκθεση
αξιολόγησης της εφαρμογής των
προαπαιτούμενων μέτρων όπως
ήταν προγραμματισμένο να συμβεί
Το γεγονός αυτό δημιουργεί αρνητικό

κλίμα στις συζητήσεις και θέτει
εν αμφιβόλω την έγκαιρη εκταμί¬

ευση της υποδόσης των 2 δισ ευρώ
Εάν ξεπερασθούν τα προβλήματα
n απόφαση για να δοθεί η υποδόση
αναμένεται να παρθεί την ερχόμενη
εβδομάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Σταθερότητας ESM ο
οποίος θα βασιστεί στην εισήγηση
του Euroworking Group EWG και
στη σχετική έκθεση των θεσμών

Πέραν αυτών τις επόμενες ημέρες

θα πρέπει να διαμορφωθεί και
η δεύτερη λίστα με τα προαπαιτούμενα

μέτρα που θα πρέπει να υλοποιήσει

n κυβέρνηση έως τις 4 Νοεμβρίου

ώστε να εκταμιευτεί και
n δεύτερη υποδόση του 1 δισ ευρώ
Πάντως αρμόδια στελέχη δεν απέκλειαν

το ενδεχόμενο να δοθούν
πακέτο οι δύο υποδόσεις 2 συν

1 δισ ευρώ στην περίπτωση που
τα μέτρα του πρώτου πακέτου αργήσουν

να υλοποιηθούν Σελ 19
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Μόνο 16 από τα 49 μέτρα έχουν υλοποιηθεί
Απο σήμερα στην Αθήνα οι επικεφαλής των θεσμών - Σε εκκρεμότητα 33 προαπαιτούμενα

Η λίστα με τα προαπαιτούμενα
Πόσα έχουν πραγματοποιηθεί, πόσα σε εκκρεμότητα

Του ΣΠΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Μόλις ένα στα τρία ή το 33% των
προαπαιτούμενων μέτρων του
πρώτου πακέτου έχει υλοποιήσει
έως σήμερα η κυβέρνηση, με τους
επικεφαλής των θεσμών να καταφθάνουν 

σήμερα στην Αθήνα
για να ελέγξουν την πορεία εφαρμογής 

του μνημονίου και να διαμορφώσουν 

την ατζέντα του πρώτου 

ελέγχου που επισήμως ξεκινά
στις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο,
η καθυστέρηση της κυβέρνησης
στην υλοποίηση των 49 πρώτων
προαπαιτούμενων δράσεων δημιουργεί 

αρνητικό κλίμα στις συζητήσεις 

και βέβαια θέτει εν αμφιβάλω 

την έγκαιρη εκταμίευση
της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ.

Από τη λίστα των 49 μέτρων,
μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει
υλοποιήσει μόνο τις 16 δράσεις
(33%), ενώ δεν έχουν γίνει ή έχουν
προχωρήσει μερικώς οι υπόλοιπες
33 παρεμβάσεις (67%). Το γεγονός
αυτό φέρνει εκ των πραγμάτων
σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση,
στην οποία αναμένεται να ασκηθούν 

πιέσεις από τους δανειστές
να προχωρήσει με ταχύτερους
ρυθμούς στην εφαρμογή του προ-

Η καθυστέρηση
της κυβέρνησης
στην υλοποίηση
ίων προαπαιτούμενων
δράσεων θέτει εν αμφιβάλω 

την έγκαιρη
εκταμίευση των 2 δισ.

γράμματος. Αλλωστε, σχεδόν όλες
οι δράσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα 

αφορούν σε εγκυκλίους,
υπουργικές αποφάσεις και σχέδια
τα οποία δεν έχουν γίνει από τα
εκάστοτε αρμόδια υπουργεία και
φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεσμοί
δεν μπόρεσαν χθες να ολοκληρώσουν 

και την έκθεση αξιολόγησης
της εφαρμογής των προαπαιτούμενων 

μέτρων, όπως ήταν 
προγραμματισμένο 

να συμβεί. «Είναι
μία διαδικασία σε εξέλιξη και αλλάζει 

(σ.σ.: η λίστα υλοποίησης)
μέρα με τη μέρα όσο ολοκληρώνονται 

περισσότερες δράσεις»
αναφέρουν στην «Κ» αξιωματούχοι
των θεσμών. Και συμπληρώνουν
πως ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά
προαπαιτούμενα για να κλείσει
θετικά η εν λόγω έκθεση.

Επίσης, αξιωματούχοι που μίλησαν 

στο Bloomberg ανέφεραν
χθες ότι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε 

την Παρασκευή δεν καλύπτει 

όλες τις προϋποθέσεις για
την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ
και η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει 

τις συζητήσεις με τους
διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας
που επιβλέπουν το πρόγραμμα.
Πάντως, υποστήριξαν ότι η από¬

φαση για την παροχή των 2 δισ.
ευρώ θα υιοθετηθεί την ερχόμενη
εβδομάδα. Κάτι που είναι 

προγραμματισμένο 

να συμβεί από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 

(ESM), ο οποίος θα βασιστεί 

στην εισήγηση του Euro-
working Group (EWG) και στη
σχετική έκθεση των θεσμών.

Για αύριο, Τετάρτη, είναι 
προγραμματισμένο 

να συνεδριάσει
το EWG, ώστε να αξιολογήσει την
πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων 

μέτρων βάσει της έκθεσης 

των θεσμών. Ωστόσο, εάν
δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος 

από την ελληνική πλευρά,
δεν αποκλείεται n συνεδρίαση
του EWG -που ούτως ή αλλιώς
θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης- 

να αναβληθεί για
λίγες ημέρες. Το θέμα της εφαρμογής 

του πρώτου πακέτου 
προαπαιτούμενων 

μέτρων θα αποτελέσει 

και μέρος των συζητήσεων
της κυβέρνησης με τους επικεφαλής 

των θεσμών που από σήμερα 

θα βρίσκονται στην Αθήνα.
Οι συναντήσεις αναμένεται ότι
θα ξεκινήσουν αύριο και θα ολοκληρωθούν 

την Παρασκευή, αλλά
μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε 

ξεκαθαρίσει 

η τοποθεσία στην οποία
θα γίνονται και με ποιους εκπροσώπους 

της ελληνικής κυβέρνησης 
θα συνομιλήσουν οι επικεφαλής 

των Κομιστόν, Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ESM
και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ).
Η κ. Ανίκα Μπράιτχαρτ, εκπρόσωπος 

του κοινοτικού επιτρόπου
Οικονομίας, κ. Π. Μοσκοβισί, επιβεβαίωσε 

χθες ότι οι συνομιλίες
μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών 

και της κυβέρνησης θα κρατήσουν 

τρεις ημέρες, ενώ πρόσθεσε 

πως τα τεχνικά κλιμάκια
της Κομισιόν βρίσκονται ήδη στην
Αθήνα. Στην επίσκεψή τους οι εκπρόσωποι 

των θεσμών εκτός από
την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης 

των προαπαιτούμενων
μέτρων, θα συζητήσουν και την
ατζέντα του πρώτου ελέγχου του
προγράμματος που επίσημα είναι
προγραμματισμένο να ξεκινήσει
στις αρχές Νοεμβρίου. Θα έχουν,
δε, επαφές με την Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας
(ΤΧΣ) στο πλαίσιο της συζήτησης
για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών.

Πέραν αυτών, τις επόμενες ημέρες 

θα πρέπει να διαμορφωθεί
και η δεύτερη λίστα με τα 

προαπαιτούμενα 

μέτρα που θα πρέπει
να υλοποιήσει n κυβέρνηση έως
τις 4 Νοεμβρίου, ώστε να εκταμιευτεί 

και η δεύτερη υποδόση
του 1 δισ. ευρώ. Πάντως, αρμόδια
στελέχη δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο 

να δοθούν «πακέτο» οι
δύο υποδόσεις (2 συν 1 δισ. ευρώ),
στην περίπτωση που τα μέτρα
του πρώτου πακέτου αργήσουν
να υλοποιηθούν.

, ΔΡΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΑΙΗ
ΒΑΘΜΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Ολοκλήρωση στρατηγικής
για τις τράπεζες

Οχι 27 Τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014
και του 2015 για τη σε δόσεις καταβολή

Ναι

Υπάρχουν

2 Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών Ναι οφειλών από φόρους και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης

εκκρεμότητες

3 Σχέδιο τεχνικής βοήθειας από
τη\/ ΚΉι itntnuLIIV f\up IUIU ν

Μερικώς
28 Κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης 

στον δημόσιο τομέα
Ναι

Αλλαγές στον ποινικό κώδικα που

σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή και
τη φορολογική απάτη

Οχι α ^γκυκΛίος εψαρμυγπς ιυυ νομού
3865/2010 για τον Δημόσιο Τομέα από
την 1.1.2015

Οχι

5 Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ποινές
και τα πρόστιμα της εφορίας

Ναι
30 Εκδοση όλων των υπουργικών

αποφάσεων για την εφαρμογή όλων
των διατάξεων συνταξιοδότησης

Οχι

6 Εκδοση υπουργικής απόφασης για
την επέκταση του έμμεσου μητρώου
τραπεζικών συναλλαγών

Ναι

31 Συνταξιοδότηση πριν τα 67 έτη με 40
έτη ασφάλισης. Κατάργηση της εξαίρεσης 

των ΒΑΕ στους ΟΤΑ από την αύξηση
ορίων ηλικίας (Νέα προαπαιτούμενα)

Οχι

7 Εκδοση υπουργικής απόφασης για τη
μεταφορά του προσωπικού του ΣΔΟΕ
Γϊτη ΓΓΛΡU LI I I I LA L

Οχι

32 Ολοκλήρωση της στρατηγικής
για τα «κόκκινα δάνεια»

Οχι
8 Σχέδιο για προώθηση ηλεκτρονικών

πληρωμών μεταξύ ΤτΕ και ιδιωτικού
τομέα

Οχι

33 Τροποποιήσεις στο «νόμο Κατσέλη» Μερικώς

9 Εγκύκλιοι για τη λειτουργία του
Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Οχι 34 Απόφαση πρωθυπουργού για την ενεργοποίηση 

του Κυβερνητικού Συμβουλί-
πιι Ainypintrrnr liS ι r ■ ιτι κη μ ΥηέηιΐΓ

Οχι

10 Επικαιροποίηση Οργανικού Νόμου Ναι
35 Παροχή δυνατότητας σε μη φάρμακο-

nnmi'ir un iiSniiniiu (ηπηιιπκΓ.πnuiuui, vu ιυρυυυν i^uppurciu
Οχι

11 Σχέδιο αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών

Ναι

36 Εφαρμογή τουλάχιστον 35 συστάσεων
τητ ç ην/πλριηΑήκπΓ II υιη πητή umlilt, tp yunc lUOMIM \\ II yiu IIULU l\UI
πΓΤΓίΓλπιηΓί&ήHt LptAUIUtlUli

Μερικώς
12 Σχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις Οχι

Παράταση
έως 2/11

13 Επέκταση του claw back σε διαγνωστικά
κέντρα, κλινικές και φαρμακοβιομηχανίες 

για τα επόμενα τρία χρόνια

ΝΟΙ 37 VmflfTnnn τγίγ nnnFnr ι.πηιιηνιΐίη.Ί

συμβουλίου για σύσταση διυπουργικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

Οχι

14 Σταδιακή επέκταση σε εθνικό
επίπεδο, του Ελάχιστου Εγγυημένου

Οχι
Καθυστερεί

π έκθεση ιης
παγκόσμιας

38 Αποκρατικοποίηση περιφερειακών
αεροδρομίων

Οχι

Εισοδήματος. Δημιουργία μητρώου
ωφελουμένων

39 Υλοποίηση των κυβερνητικών
Ul lUiyUUtUJV I IUU UiyUpUUV LU 1 All ILA

Οχι
Εχουν εκδοθεί

5-6 οπό περίπου
συνολικά 70
αποφάσεις

15 Οδικός χάρτης για την οδειοδότηση
επενδύσεων

Οχι

16 Σύσταση κινητών κλιμακίων για την
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Οχι 40 Είσπραξη του claw back για το 2015
για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις

Οχι

17 CVcpyUI IUI! IUI 1 Ul U 1 IUU ρ γ I Μ Ιί, cl 1 1 LpiJI II II, Οχι ιδιωτικές κλινικές
για χωροταξικό σχεδιασμό 41 Αλλαγή της νομοθεσίας για την περίοδο Ναι

1 QΙο Εκδοση ΚΥΑ γιο αμοιβές συμβολαιογράφων 

και δικαστικών επιμελητών
Οχι προστασίας των φαρμάκων και του

τρόπου τιμολόγησης

19 Παρουσίαση μελέτης επιπτώσεων από
τις μεταρρυθμίσεις στον ανταγωνισμό,
στην αδειοδότηση και στα γραφειοκρατικά 

εμπόδια

Οχι 42 Δημοσίευση στη Διαύγεια της
εγκυκλίου για τη συνταγογράφηση
της δραστικής ουσίας. Αποστολή της
στην παικα

Ναι

20 Απελευθέρωση αγοράς φυσικού
αερίου, δημοπρασίες λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής ισχύος ηλεκτρικής

ΟΧ!
Εχει γίνει μόνο
η απελευθέρω-
υπ [Ηζ αγοράς

φυσικού αερίου

43 Υπουργική απόφαση για το πάγωμα του
claw back για ιδιωτικές κλινικές στα
επίπεδα του 2015 έως και το 2018

Ναι

ενέργειας 44 Υπουργική απόφαση για το πάγωμα Ναι
21 Νομοθετική έγκριση του προγράμματος

αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινω¬
Ναι του claw back για διαγνωστικά κέντρα

στα επίπεδα του 2015 έως και το 2018
νίες Αθηνών» 45 Κατάργηση της υπουργικής απόφασης Οχι

22 Εφαρμογή του αναθεωρημένου
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ναι
Ψηφίστηκε

αναμένεται η
C-^UppUfü lui.

ΦΕΚ 1117/2015 (για τα όρια συνταγογρά-
φησης γενοσπμων)

46 Κατάργηση του νόμου για την
εκχώρηση των ανείσηρακτων
ενοικίων στο Δημόσιο

Ναι

23 Εκδοση Προεδρικού Διατάγματος για
ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Οχι

47 Ακύρωση του άρθρου 2 του νόμου
4328/2015 που αφορά τη δυνατότητα
εκχώρησης των ανείσηρακτων ενοικίων
στο Δημόσιο

Ναι24 Ενέργειες ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να
αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές
διοικητικών δεδομένων

Οχι

25 Ενσωμάτωση στο ΕΤΕΑ από 1η

Σεπτεμβρίου 2015 όλων των επικουρικών 

ταμείων και διασφάλιση ότι θα

χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους

Ναι 48 Εξεύρεση «ισοδύναμου» για τη μη
επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση

Οχι

49 Επανεξέταση και κατάργηση των
προβλέψεων για το συνταξιοδοτικό
σύστημα που θεσπίστηκαν με τον νόμο
4325/2015 και 4331/2015

Ναι26 Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες

Οχι
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• Υγεία Διορία δέκα ημερών για να
βρει ισοδύναμα του εισιτηρίου των 5

ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

έχει π ηγεσία του υπουργείου
Υγείας Σελ 5

Διορία 10 ημερών για το εισιτήριο των πέντε ευρώ στα νοσοκομεία
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Διορία δέκα ημερών για να βρει
ισοδύναμα του εισιτηρίου των 5
ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων έχει η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας Με βάση τη
συμφωνία με τους δανειστές έως
το τέλος Οκτωβρίου το υπουργείο
θα πρέπει να αποφασίσει είτε να
επαναφέρει το εισιτήριο των 5

ευρώ είτε να βρει άλλον τρόπο
να αποδίδει κάθε χρόνο στα δημόσια

νοσοκομεία ποσό ύψους
19 εκατ ευρώ όσο δηλαδή ήταν
τα ετήσια έσοδα από το εισιτήριο
Εν όψει των διαπραγματεύσεων
με τους εκπροσώπους των θεσμών
το υπουργείο Υγείας δεν ανοίγει
τα χαρτιά του στο συγκεκριμένο
θέμα Πάντως πρόσφατες ιδέες

που εκφράστηκαν για δημοσιονομικό

αντιστάθμισμα από την
αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων
στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς

χώρους δεν επιβεβαιώνονται
από το υπουργείο Υγείας

Υπενθυμίζεται ότι το εισιτήριο
των 5 ευρώ καταργήθηκε αρχές
Απριλίου 2015 προς υλοποίηση
προεκλογικής δέσμευσης του ΣΥ
ΡΙΖΑ Πάντως αντίστοιχη παρέμβαση

παρά τις αρχικές εξαγγελίες
δεν έγινε για το ένα ευρώ

ανά συνταγή φαρμάκων υπέρ ΕΟ
ΠΥΥ το οποίο αφαιρεί από την
τσέπη των ασφαλισμένων περίπου
60 εκατ ευρώ τον χρόνο Η ιστορία

του εισιτηρίου των 5 ευρώ
αρχίζει το 1991 όταν θεσμοθετήθηκε

αμοιβή για εξέταστρα
ύψους 1.000 δραχμών για τους

Δεν επιβεβαιώνεται
το δημοσιονομικό αντιστάθμισμα

από την αύξηση

εισιτηρίων
σε μουσεία και αρχαιολογικούς

χώρους

προσερχομένους στα εξωτερικά
ιατρεία Με την υιοθέτηση του
ευρώ στην Ελλάδα οι 1.000 δραχμές

έγιναν 3 ευρώ και το 2010
αυξήθηκαν σε 5 ευρώ Από το
2010 έγινε επίσης πιο αυστηρή
n είσπραξη του εισιτηρίου σε νοσοκομεία

και Κέντρα Υγείας
Ο χρόνος πιέζει την κυβέρνηση

και για τη ρύθμιση του ιδιοκτη¬

σιακού των φαρμακείων αφού
μεταξύ των 48 προαπαιτουμένων
για την εκταμίευση της 1ης υπο
δόσης του δανείου είναι και η έκδοση

κοινής υπουργικής απόφασης
που θα δίνει τη δυνατότητα

και σε μη φαρμακοποιούς να έχουν
είτε εξ ολοκλήρου είτε την πλειοψηφία

των μετοχών ενός φαρμακείου

Εξελίξεις για το θέμα
αυτό αναμένεται να υπάρξουν
εντός της εβδομάδας οπότε και
οι αρμόδιοι υπουργοί θα ενημερώσουν

τους φαρμακοποιούς για
τις τελικές ρυθμίσεις αυτής της
απόφασης Με βάση τη λίστα των
πρώτων προαπαιτουμένων το
υπουργείο Υγείας θα πρέπει να
προχωρήσει επίσης στην είσπραξη
του claw back του 2015 για τις
διαγνωστικές εξετάσεις και τις

ιδιωτικές κλινικές και στην έκδοση
νέας υπουργικής απόφασης για
την τήρηση συνταγογραφικών
οδηγιών από τους γιατρούς

Τέλος εκκρεμεί και η ανακοστολόγηση

των διαγνωστικών
εξετάσεων για την οποία επιμένουν

οι δανειστές με δεδομένη
τη συνεχή υπέρβαση έως και
100 της σχετικής δαπάνης του
ΕΟΠΥΥπου παρατηρείται από το
2013 έως και σήμερα Η διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ έχει υποβάλει τη δική
της πρόταση που εκτιμάται ότι
θα μειώσει κατά 30 τις δαπάνες
την οποία ωστόσο δεν δέχονται

οι εκπρόσωποι των παρόχων
ενώ προτίθεται να προχωρήσει
και στην ενίσχυση των κατευθυντηρίων

οδηγιών για τη συν
ταγογράφηση εξετάσεων
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Φυγή Ελλήνων
επιστημόνων
στο εξωτερικό
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει προκαλέσει
μεγάλη φυγή ανθρώπων και κυρίως νέων επιστημόνων Το
201 1 και το 2012 κατεγράφη από την Ευρωπαϊκή Πύλη για
την Επαγγελματική κινητικότητα Eures η πιο έντονη τάση
για μαζική φυγή και κορυφώθηκε το 2013 Οι περισσότεροι
από τους Ελληνες που απευθύνθηκαν τότε στο Eures διερευνούσαν

για πρώτη φορά στη ζωή τους την ξένη αγορά
εργασίας Το πρώτο εξάμηνο του 2015 σημειώθηκε πτωτική
τάση στη φυγή των Ελλήνων

Οι πιο δημοφιλείς εργασιακοί προορισμοί των Ελλήνων
με σειρά προτίμησης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο η Σουηδία
η Δανία n Νορβηγία η Γερμανία η Ολλανδία το Βέλγιο
και η Γαλλία

Tis περισσότερες φορές δουλειά στο εξωτερικό αναζητούν
νέοι 20-35 ετών xcopis οικογενειακέβ υποχρεώσεις αν και
τα τελευταία δύο χρόνια απευθύνονται στο Eures και

μεγαλύτεροι

άνω των 45 που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις
Στην περίπτωση των νέων η αναζήτηση εργασίας αφορά
μια μεγάλη γκόμα επαγγελμάτων Για παράδειγμα το 201 1

2012 υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από οικονομολόγους Η
αναζήτηση των άνω των 45 είναι πολύ πιο εξειδικευμένη
Αναζητεί εργασία πρώτα ο άντρας κατά κύριο λόγο έτσι
ώστε να ακολουθήσει και η σύζυγό5 του αργότερα αν και
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναζητούν
και οι δύο δουλειά στο εξωτερικό αποφασισμένοι να
αλλάξουν τη ζωή τους Οι επαγγελματίες αυτοί είναι συνήθως
μηχανικοί γιατροί και αρχιτέκτονες

και πολλές φορές
καταφέρνουν με επιτυχία να
βρουν εργασία στο εξωτερικό
λόγω των κενών που διαπιστώνονται

σε κάποιους κλάδους

σε ορισμένες ευρωπαϊκές
χώρες τα οποία δεν μπορούν

να καλυφθούν από την
εσωτερική αγορά όπως τόνισε

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής

του συντονιστικού
γραφείου Eures στην Ελλάδα
Κατερίνα Φλάκα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι ειδικότητες σε πανεπιστημιακό

επίπεδο και είναι ιδιαίτερα

περιζήτητες οι ειδικότητες του γιατρού του μηχανικού
πλην των πολιτικών μηχανικών του νοσηλευτή του φαρμακοποιού

και του βιολόγου Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται
επίσης για ελαιοχρωματιστές και ψυκτικούς ωστόσο υπάρχει
πρόβλημα με τη γλώσσα αλλά και με την πιστοποίηση που
ζητούν στο εξωτερικό και δεν υπάρχει στην Ελλάδα

Κοινός παρονομαστής όσων θέλουν να δουλέψουν σε
ξένη χώρα είναι η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών

Κατά την έναρξη της κρίσης υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον
εύρεσης εργασίας στην Κύπρο κυρίως από ανθρώπους που
δεν μιλούσαν ξένες γλώσσες Παράλληλα πολλοί ήταν οι
καθηγητές ανώτατης εκπαίδευσης που αναζήτησαν και
βρήκαν δουλειά στην Κύπρο Το μεγάλο ρεύμα σταμάτησε
όταν n κρίση χτύπησε την Κύπρο Μάλιστα πολλοί άρχισαν
να επιστρέφουν αν και το ενδιαφέρον για εργασία στη Μεγαλόνησο

δεν έχει τελείως εξαφανιστεί
Η γλώσσα παντού είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντα5

στην εργασιακή κινητικότητα Είναι αυτή που κατευθύνει
άλλωστε και προς τον προορισμό Τα τελευταία χρόνια είναι
πολλοί οι Ελληνες που μαθαίνουν γλώσσες για να ενταχθούν
σε νέες αγορές εργασίες που δεν ήταν ελκυστικές στο παρελθόν

όπως είναι η Φινλανδία η Σουηδία και η Νορβηγία
Μπορεί κανείς να εξερευνήσει τις εργασιακές δυνατότητες
που του δίνονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση επικοινωνώντας
με το γραφείο Eures στην Αθήνα Πληροφορίες την ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage

Οι πιο δημοφιλείς
εργασιακοί
προορισμοί
των Ελλήνων
είναι το Ηνωμένο
Βασίλειο
η Σουηδία η Δανία

η Νορβηγία
και η Γερμανία
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Μίνι επίσκεψη βαριά ατζέντα
Η τρόικα στην Αθήνα για να κλείσουν οι εκκρεμότητες με τα προαπαιτούμενα
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΑΩΡΑ

Σύντομη
επίσκεψη με βαριά

ατζέντα πραγματοποιεί από
σήμερα η τρόικα στην Αθήνα

Οι Ντέκλαν Κοστέλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ντέλια Βελκουλέσκου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και Ράσμους Ρέφερ της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας θα βάλουν στο
τραπέζι όλες τις εκκρεμότητες που
απομένουν για να συμπληρωθούν τα
49 προαιπαιτούμενα και να εκταμιευθεί

η δόση των 2 δισ ευρώ Επίσης
θα δρομολογήσουν τα μέτρα που θα
κληθεί να λάβει η κυβέρνηση για το
υπόλοιπο 1 δισ ευρώ

Σημειώνεται ότι παρά την ψήφιση
του νομοσχεδίου μόνο το περίπου
ένα τρίτο των 49 προαπαιτουμένων
έχει ικανοποιηθεί Τα υπόλοιπα
αφορούν την έκδοση δευτερεύουσας

νομοθεσίας όπως προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων

αλλά και τον σχεδιασμό μέτρων
πολιτικής όπως η ολοκλήρωση της
στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό

σύστημα και η προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων

ΑΠΟΜΕΝΕΙ επομένως πολλή δουλειά

που πρέπει να γίνει Ωστόσο
αξιωματούχοι της ευρωζώνης τους
οποίους επικαλείται σε χθεσινό
του τηλεγράφημα το πρακτορείο
Bloomberg ανέφεραν ότι η πληρωμή
των 2 δισ ευρώ εξετάζεται και μπορεί
να εγκριθεί την ερχόμενη εβδομάδα

Μάλιστα το πρακτορείο συνδέει
την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων

με την προσδοκία της αγοράς
ότι θα εκταμιευθούν ομαλά τα 2 δισ
ευρώ Η αγορά είναι αισιόδοξη ότι η
άμεση απόφαση για την επόμενη πληρωμή

δόσης θα είναι θετική σημειώνει

στέλεχος της Société Generale
Στα θέματα που εκκρεμούν και

„ i — ι

αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι
είναι και η εξεύρεση ισοδυνάμων
για τα μέτρα που η κυβέρνηση θέλει

να πάρει πίσω Συγκεκριμένα
πρόκειται για την επιβολή ΦΠΑ 23
στην εκπαίδευση η οποία αφήνει μια
τρύπα 1 70 εκατ ευρώ για φέτος στον
προϋπολογισμό και για την οποία
πρέπει να ληφθεί απόφαση έως την
Παρασκευή Επίσης αναζητούνται
ισοδύναμα και για τη μη αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης ενοικίων
στο 15 για έσοδα έως 12.000 ευρώ
και στο 35 για υψηλότερα έσοδα

Η Ανίκα Μπράιτχαρτ εκπρόσωπος
του επιτρόπου Οικονομίας Πιερ Μο
σκοβισί είπε χθες στις Βρυξέλλες
κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων

ότι οι συνομιλίες με την
τρόικα θα διαρκέσουν τρεις ημέρες
από την Τετάρτη ώς την Παρασκευή

Η ίδια πρόσθεσε ότι η δεύτερη δέσμη

των προαπαιτουμένων για το 1

Η εκπρόσωποε του
ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου

με tous άλλουε
εκπροσώπουε των
δανειστών θα Βάλουν
στο τραπέζι Tis εκκρε
μότητεε που μένουν
για να εκταμιευθεί η
δόση των 2 δια ευρώ

Σία θέματα που

εκκρεμούν είναι και η
εξεύρεση ισοδυνάμων
για ία μέτρα που
η κυβέρνηση θέλει
να πάρει πίσω

δισ ευρώ αναμένεται να συμφωνηθεί
με τις ελληνικές Αρχές εντός των

επόμενων 15 ημερών

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗ ΔΕΣΜΗ θα απαιτήσει

ακόμη πιο δύσκολες αποφάσεις
Ανάμεσά τους εκτιμάται ότι θα περιληφθούν

μέτρα που σχετίζονται μίτο

Ασφαλιστικό όπως οι περικοπές
στις συντάξεις άνω των 1 000 ευρώ
η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ
ξεκινώντας από το πρώτο 20 των
δικαιούχων οι πλειστηριασμοί για
την πρώτη κατοικία αλλά και τα μέτρα

της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ
που αφορούν π χ την πώληση μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
εκτός φαρμακείων κ.ά

Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός

προέβλεπε να συνεδριάσει
αύριο το EuroWorking Group προκειμένου

να αποφασίσει για την εκταμίευση
των 2 δισ ευρώ
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