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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Απειλούν με απεργία
οι φαρμακοποιοί

▲ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ από tous φαρμακοποιούς για Tis προωθούμενε5 αλλαγές Σύμφωνα με
την κυβερνητική πρόταση μη φαρμακοποιοί θα μπορούν να κατέχουν πλειοψηφικό πακέτο

μέτοχων σε φαρμακεία υπό τον όρο ότι θα μετέχει ως μέτοχος και φαρμακοποιός
ενώ κάθε επιχειρηματίας δεν θα μπορεί να κατέχει περισσότερες από πέντε άδειες

Σειρά προτάσεων για το
άνοιγμα του επαγγέλματος

παρουσίασε η κυβέρνηση

στους θεσμούς
Σε κινητοποιήσεις αναμένεται

να προχωρήσουν
οι φαρμακοποιοί

οι οποίοι ζητούν την
εφαρμογή του γερμανικού

μοντέλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Επιβεβαιώνεται

πλήρως το δημοσίευμα

του Εθνους για τις αλλαγές

στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε

στους θεσμούς μια σειρά
προτάσεων για το άνοιγμα του επαγγέλματος

οι οποίες προβλέπουν τα
εξής Μη φαρμακοποιοί θα μπορούν
να κατέχουν πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

σε φαρμακεία υπό τον όρο ότι
στην εταιρεία θα μετέχει ως μέτοχος
και φαρμακοποιός Κάθε επιχειρηματίας

δεν θα μπορεί να κατέχει περισσότερες

από πέντε άδειες φαρμακεί
ων

Την πρόταση αυτή μετέφερε χθες
το βράδυ ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός στον πρόεδρο του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ
Κωνσταντίνο Λουράντο και μέλη του
προεδρείου οι οποίοι πραγματοποίπ
σαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στο
υπουργείο

Προσφυγή
Οπως ήταν αναμενόμενο προκαλε

σε την αντίδραση των φαρμακοποιών
οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν
σε απεργιακές κινητοποιήσεις Σύμφωνα

με τον κ Λουράντο αμέσως μετά

την έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης ο ΠΦΣ θα την πρόσβαλε ι

στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

Οι φαρμακοποιοί ζητούσαν την
εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου
συμφωνά με το οποίο ο φαρμακοποιός
κατέχει το 100 των μετοχών

Στη Γερμανία υπάρχει ελευθερία
ίδρυσης φαρμακείων χωρίς χωροταξικούς

ή πληθυσμιακούς περιορισμούς
αλλά απαγορεύεται η ιδιοκτησία πολλών

φαρμακείων και οι αλυσίδες φαρμακείων

Σε αντίθεση με την Ελλάδα οι Γερμανοί

φαρμακοποιοί εισπράττουν επιπλέον

αμοιβές για τις υπηρεσίες που
παρέχουν Για κάθε συσκευασία συ

νταγογραφούμενου σκευάσματος που
χορηγούν σε νυχτερινό ωραριο χρεώνουν

0 1 6 ευρώτα Ταμεία και για κάθε
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης εισπράττουν

έως και 66 ευρώ

Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ
Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή και

υπερίσχυσε π πιο σκληρή θέση του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ Στην εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ προβλέπονται
μεταξύ αλλων τα εξής είσοδος επιχειρηματιών

στα φαρμακεία για ανάπτυξη

και ευκαιρίες εργασίας βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της

ανταγωνιστικότητας

Με το άνοιγμα του επαγγέλματος
απελευθερώνεται πλήρως και το καθεστώς

διάθεσης μη συνταγογραφούμε
νων φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ καθώς κάθε

επιχειρηματίας θα μπορεί να εκδίδει
άδεια φαρμακείου και να διαθέτει χωρίς

περιορισμούς όλων των τύπων τα
σκευάσματα

Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του
ΟΟΣΑ το άνοιγμα της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ

αφορά ένα μικρό κομμάτι του
τζίρου στα φαρμακεία Το 67 των πωλήσεων

αφορά συνταγογραφούμενα
φαρμακα τα οποία είναι διατιμημένο
είδος με θεαμοθετημένο ποσοστό κέρδους

για όλη την αλυσίδα του φαρμάκου
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Ο νέος γ.γ του
υπουργείου Υγείας
Στη θέση του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Υγείας διορίστηκε ο πρώην γενικός

διευθυντής του υπουργείου Πέτρος
Γιαννουλάτος αντικαθιστώντας τον Σπύρο
Κοκκινάκη
Ο κ Γιαννουλάτος προερχόμενος από το
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει την καυτή
πατάτα της ψυχικής υγείας αλλά και τα
δημόσια νοσοκομεία Στον τομέα της ψυχικής

υγείας μάλιστα θεωρείται ιδιαίτερα
έμπειρος και καλός γνώστης καθώς ήταν
στην αντίστοιχη διεύθυνση του υπουργείου
Υγείας μέχρι και πέρυσι τον Οκτώβρη
Κάποιοι παρουσιάζουν ως δικαίωση την
τοποθέτηση του κ Γιαννουλάτου σε αυτή
τη θέση για τη στάση που κράτησε απέναντι
στα Μνημόνια και την αντίστασή του στην
αξιολόγηση των υπαλλήλων του υπουργείου

Υγείας
Μ Γ
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Ενημέρωση για ης
τιμές των φαρμάκων
Πιθανώς αντισυνταγματικό είναι το
άρθρο 1 5 για τη μείωση στο 50 των
φαρμάκων όπως ορίζει ο ν 4337/201 5
Σχετική ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή η

βουλευτής Β Αθηνών της Ν Δ Κατερίνα
Παπακώστα ζητώντας από τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό να μάθει εάν κατά
τον ορισμό των νέων τιμών των φαρμάκων

τέθηκε υπόψη η διατύπωση του ΣτΕ
η οποία υπαγορεύει η τιμή πώλησης των
φαρμάκων να μην είναι κατώτερη από το
κόστος παραγωγής ή εμπορίας τους

Μ.Ν.Γ
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Ουδέν πρόβλημα
λέει η διοίκηση
του Θεαγένειου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις καταγγελίες των εργαζομένων

στο Θεαγένειο η διοικητής του
αντικαρκινικού νοσοκομείου δρ Ευαγγελία
Κουρτελη-Ξουρή Με ανακοίνωση της απάντησε

στα όσα είπαν προχθές οι εργαζόμενοι
σε συνέντευξη Τύπου υποστηρίζοντας

ότι ο πάροχος των υπηρεσιών σίτισης εξοφλείται

κανονικά και δεν έχει προκύψει έως
τώρα πρόβλημα με τη σίτιση των ασθενών
Επίσης ισχυρίζεται πως ουδέποτε υπήρξε
πρόβλημα στην παροχή θεραπειών των
ογκολογικών ασθενών μέχρι σήμερα Δεν
υπάρχουν λίστες αναμονής και οι ασθενείς
εξυπηρετούνται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Η διοίκηση αξιοποιώντας τους διαθέσιμους

πόρους επιτυγχάνει την απρόσκοπτη
λειτουργία του νοσοκομείου και κυρίως
την εξυπηρέτηση όλων των ογκολογικών
ασθενών To PET/CT μόλις ολοεληρωθουν
οι εργασίες για τη λειτουργία του θα λειτουργήσει

από το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

αναφέρει χαρακτηριστικά Μάλιστα η

διοικητής περνά στην αντεπίθεση κάνοντας
λόγο για παραπληροφόρηση και δημιουργία

λανθασμένων εντυπώσεων
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Capital controls γιά 8 μήνες
Τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου οί περιορισμοί

ΑΡΣΗ των περιορισμών στίς τραπεζικές
συναλλαγές στό τέλος του πρώτου

εξαμήνου του 2016 προέβλεψε ό αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών κ
Γιώργος Χουλιαράκης κατά τήν δευτερολογία

του στήν Επιτροπή Οικονομικών

Υποθέσεων επί του Προσχεδίου
τοϋ Προϋπολογισμού του 2016

Ό κ Χουλιαράκης εκτίμησε δτι ή
ελληνική οικονομία θά εισέλθει σύντομα

σέ τροχιά ταχείας αναπτύξεως καί
άπό τό 2017 έ'ως τό 2019 θά μεγεθύνεται
μέ ρυθμούς άπό 2,8 έ'ως 3,1 τό ετος
Προέβλεψε δέ ότι ή έπίτευξις τών

δημοσιονομικών

στόχων έ'ως τό 2018 θά
επιτρέψει ηπιότερα μέτρα δημοσιονομικής

προσαρμογής
Ό ϊδιος εκτίμησε ότι αν ή οικονομία

σταθεροποιηθεί οί κεφαλαιακοί έλεγχοι
θά μπορούσαν νά άρθουν τό ά τρίμηνο
τοϋ 2016 Ό Γιώργος Χουλιαράκης

έκανε λόγο γιά δύο δεσμεύσεις τής Κυβερνήσεως

Πρώτον ότι θά διατηρήσει
τήν δημοσιονομική ισορροπία καί δέν
θά επιστρέψουμε στήν κατάσταση πριν
τό 2009 καί δεύτερον ότι θά υπάρξει
κοινωνική δικαιοσύνη μέ δράσεις όπως
ή άντιμετώπισις τής ανθρωπιστικής κρίσεως

μέ έμφαση στούς φορείς υγείας
νοσοκομεία καί στήν τόνωση τοϋ

Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων

Αντιαναπτυξιακό οικονομικά αναποτελεσματικό

καί κοινωνικά άδικο
χαρακτήρισε τό Προσχέδιο τοϋ

Προϋπολογισμού

κατά τήν τοποθέτησή του
στήν Επιτροπή ό βουλευτής Φθιώτιδος
τής ΝΔ κ Χρήστος Σταϊκούρας

Τά μεγέθη τοϋ Προσχεδίου τοϋ
Προϋπολογισμού αποτυπώνουν ότι τό
κόστος τής διακυβέρνησης τοϋ κ Τσί
πρα γιά τό 2015 καί τό 2016 επιβεβαιώνουν

τήν επιστροφή τής χώρας στήν
ύφεση στά πρωτογενή ελλείμματα
στήν αύξηση τοϋ δημοσίου χρέους
στήν διόγκωση τής ανεργίας επεσήμανε

ό κ Σταϊκούρας
Αναφερόμενος στό θέμα τοϋ χρέους

κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση καί
προσωπικά τόν πρωθυπουργό ότι επί
χρόνια καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις
μέ παλικαρισμούς γιά τήν λύση τοϋ
προβλήματος

Δυσοίωνες χαρακτήρισε τίς προοπτικές

γιά τό 2016 ό ειδικός άγορητής
τής Δημοκρατικής Συ'μπαρατάξεως κ
Δημήτρης Κουτσοϋκος εκτιμώντας
ότι βρισκόμαστε σέ φάση οπισθοδρόμησης

μέ επιστροφή στά ελλείμματα
τήν αύξηση τών ρυθμών τής ανεργίας
καί τήν ϋφεση Ό κ Κουτσοΰκος άνέ
φερε ότι στό Προσχέδιο ομολογούνται

τά επιτεύγματα τών κυβερνή¬

σεων τής προηγουμένης περιόδου καί
υπεστήριξε ότι θά είχε επέλθει πλήρης

κατάρρευσις τής οικονομίας εάν
δέν υπήρχε συγκράτησις τών δαπανών
καί οί ληξιπρόθεσμες οφειλές τοϋ Δημοσίου

πρός τούς ιδιώτες δέν είχαν
φθάσει στά 7,54 δισ ευρώ Ανέφερε
επίσης ότι τά δημοσιονομικά μέτρα
θά έδιναν πολλαπλάσια οφέλη εάν
δέν είχαμε τόν εκτροχιασμό τοϋ 201 5
ενώ εκτίμησε ότι ό στόχος τοϋ προ
ϋπολογισμοΰ γιά ανάπτυξη 3 είναι
ύπερβολικός

Τήν άποψη ότι τό Προσχέδιο κινείται

στήν πεπατημένη τών μνημονίων
καί τών προηγούμενων κυβερνήσεων
εξέφρασε ό ειδικός άγορητής τοϋ ΚΚΕ
κ Νικόλαος Καραθανασόπουλος

Αποτύπωση αποτυχίας τής Κυβερνήσεως

χαρακτήρισε τόν Προϋπολογισμό
ό ειδικός άγορητής άπό τό Ποτάμι

κ Χάρης Θεοχάρης κατηγορώντας τήν
Κυβέρνηση ότι κατέστρεψε όλους
τούς δείκτες Παράλληλα εκτίμησε
ότι τό πρόβλημα τής χώρας δέν είναι ή
χαμηλή ζήτησις άλλά τό ότι δέν έχουμε

παραγωγή Ό ειδικός άγορητής τών
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ Δημήτρης
Καμμένος ζήτησε μεταξύ άλλων πρόγραμμα

μεγάλων επενδύσεων καί πλήρη

άπορρόφηση τοϋ ΕΣΠΑ
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Αναζητείται φόρμουλα για την
απελευθέρωση των φαρμακείων
ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ο

δρόμος για την είσοδο μεγάλων εταιρειών

και τη δημιουργία οργανωμένων
αλυσίδων στον κλάδο των φαρμακείων

Κυβέρνηση και δανειστές φέρεται
σύμφωνα με υψηλόβαθμο παράγοντα
του υπουργείου Ανάπτυξης να έχουν
συμφωνήσει στη φόρμουλα για την
απελευθέρωση του επαγγέλματος η

οποία προβλέπει τπν υποχρέωση να
συμμετέχει τουλάχιστον ένας πτυχιούχος

φαρμακοποιός στο μετοχικό κεφάλαιο

των φαρμακείων Πρακτικά με
τη ρύθμιση αυτή οποιοσδήποτε θα έχει
δικαίωμα να ανοίξει ένα ή περισσότερα

φαρμακεία εταιρεία όμιλος φυσικό
πρόσωπο αρκεί να συνεργάζεται με
κάποιον φαρμακοποιό που θα βάλει
το πτυχίο και θα αποκτήσει ακόμη και
μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει

αντιδράσεις με τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο να προειδοποιεί

για νέες κινητοποιήσεις Ο κλάδος

είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις

αν περάσει η ρύθμιση στη
βάση της οποίας θα μπορούν να ανοίξουν

φαρμακεία και επαγγελματίες που
δεν είναι φαρμακοποιοί επισήμανε ο

πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λου
ράντος

Η διαφαινόμενη πρόταση συμφωνίας

για το άνοιγμα του επαγγέλματος
έγινε γνωστή στους φαρμακοποιούς
αρχικά μέσω διαρροών ενώ στη συνέχεια

έπειτα από συνάντηση του Δ Σ
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

με τον αρμόδιο υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξάνθο ο τελευταίος υποστήριξε

πως η διαπραγμάτευση είναι ακόμη
σε εξέλιξη και ότι ο κλάδος θα ενημερωθεί

εγκαίρως και δεν θα αιφνιδιαστεί
από την κυβέρνηση

ΝΤ.Β
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Σύννεφα στην πρώτη συνάντηση με τους δανειστές

Μάχη οε τρία μέτωπα
J Ασφαλιστικό

Τελεσίγραφο
48 ωρών για
τα ισοδύναμα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ του νέου

ασφαλιστικού ζήτησαν
από τον Γ Κατρούγκαλο
οι δανειστές Διορία έως
αύριο για να παρουσιαστούν

με συγκεκριμένα
ποσά τα μέτρα που προτείνει

η κυβέρνηση

ΤΡΟΪΚΑ

Σύννεφα στις πρώτες επαφές του οικονομικού

επιτελείου με τους επικεφαλής των
θεσμών Σελ 4-5

2 Κόκκινα Δάνεια

Εμπλοκή για
την προστασία
Tns α KQTOiKias

01 ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ζητούν
να εξαιρεθούν από τους
πλειστηριασμούς κατοικίες

με αντικειμενική
αξία έως 120.000 ευρώ
Η κυβέρνηση προτείνει
300.000 ευρώ και εισόδημα

έως 35.000 ευρώ

Δημοσιονομικά

Κίτρινη κάρτα
για κάλυψη των

ελλειμμάτων
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ για το
πρωτογενές πλεόνασμα
εξέφρασαν οι εκπρόσωποι
των θεσμών Παράλληλα
ζήτησαν από την κυβέρνηση

ποσοτικοποίηση
των ισοδύναμων
μέτρων σελ 4-5
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Κόκκινα δάνεια

Εμπλοκή για την προστασία
της κυρίας κατοικίας

Η κυβέρνηοη εγκαταλείπει

τη λογική της γενικευμένης ή

οριζόντιας ρύθμισης που προστατεύει

την πρώτη κατοικία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑ

Τέλος
σης οριζόντιες ρυθμίσεις

για rnv προστασία της κύριας
κατοικίας από τους τραπεζικούς

πλειστηριασμούς βάζουν κυβέρνηση

και θεσμοί
Προχωρούν στην καθιέρωση δύο

μηχανισμών που θα διευκολύνουν
τους δανειολήπτες στη διευθέτηση
των οφειλών τους σώζοντας έτσι το
σπίττ τους από το σφυρί

Σύμφωνα με πληροφορίες του
Ημερησίας η κυβέρνηση εγκατα

λεύτει τη λογική της γενικευμένης ή
οριζόντιας ρύθμισης που προστατεύει
την πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς

επιδιώκονταςνα πετάξει
εκτός τους μπαταξήδες δηλαδή εκείνους

που ενώ έχουν τη δυνατότητα

καταβολής των δόσεών τους προ
ημούννα κρύβονται από τιςσημερινές
υπερπροστατευτικές διατάξεις της
νομοθεσίας

Στόχος είναι οι κατά σύστημα
κακοπληρωτές να πιεστούν ώστε να
διευθετήσουν ης οφειλές τους προς
ης τράπεζες αλλά κι εκείνοι που έχουν

πέσει θύματα της οικονομικής
ύφεσης να ζωντανέψουν ξανά τα
κόκκινα δάνεια τους με ευνοϊκές
ρυθμίσεις Έτσι ο υπουργός Οικονομίας

Ανάπτυξης καιΤουρισμού Γιώργος

Σταθάκης σης διαπραγματεύσεις
που έχει σήμερα με τους εκπροσώπους

των θεσμών γτα το θέμα των
κόκκινων δανείων αναμένεται να

παρουσιάσει το νέο μοντέλο διευθέτησης

των οφειλών αλλά και της
προστασίας της κύριας κατοικίας
Ταυτόχρονα σύμφωνα με πηγές σης
διαπραγματεύσεις μπαίνει και το
καυτό θέμα της πώλησης των κόκκινων

δανείων σε distress funds με
τον κ Σταθάκη να επιμένει στην απαγόρευση

της διάθεσης των στεγαση
κών δανείων και των δανείων των
μικρών επιχειρήσεων

ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το νέο μοντέλο
για την προστασία της κύριας

κατοικίας το οποίο διαφαίνεται και
από το μνημόνιο του περασμένου
Αυγούστου περιλαμβάνει δύο

μηχανισμούς

Ο πρώτος έχεινα κάνει με το νέο
πλαίσιο του νόμου Κατσέλη όπου
τα υπερχρεωμένα πρόσωπα που υπάγονται

σε αυτόν θα μπορούν να
σώζουν την κύρια κατοικία τους από

Υπηρεσία Πίστωσης
και Πλούτου
© 0 δεύτερος μηχανισμός που αναμένεται

να θεσπιστεί στο τέλος

του Νοεμβρίου προβλέπει
την ίδρυση της Υπηρεσίας Πίστωσης

και Πλούτου Σε αυτόν
τον δημόσιο φορέα θα περάσουν

όλα τα περιουσιακά στοιχεία

ακίνητα καταθέσεις κ,λπ

των δανειοληπτών Τα νοικοκυριά

που θέλουν να ρυθμίσουν τα
δάνειά τους και συναντούν εμπόδια

από τις τράπεζες θα

μπορούν να προσφεύγουν στην
υπηρεσία και να ζητούν την αξιολόγηση

της δανειοδοτικής
τους ικανότητας Με τον βαθμό

στο χέρι θα πηγαίνουν στις
τράπεζες και θα μπορούν να πετύχουν

ευνοϊκότερη ρύθμιση και
έτσι να γίνουν εκ νέου συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους Οι τράπεζες

με τη σειρά τους έχοντας
στη διάθεση τους τους θεσμούς
του συνεργάσιμου δανειολήπτη

και του Κώδικα Δεοντολογίας

των Τραπεζών αλλά και

σύμφωνα με τις εύλογες δαπάνες

διαβίωσης που καθορίζει η
ΕΛΣΤΑΤ θα προτείνουν λύση
για τη διευθέτηση των κόκκινων

δανείων των νοικοκυριών
Με πιο απλά λόγια όσοι θα ρυθμίζουν

τις οφειλές τους είτε με
τον νόμο Κατσέλη είτε με τη
συνδρομή της Υπηρεσίας Πίστωσης

και Πλούτου θα γλιτώνουν

τους πλειστηριασμούς της
κύριας κατοικίας τους

τους πλειστηριασμούς εφόσον πληρούν

σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια

ως προς το ύψος της αντικειμενικής

αξίας του εισοδήματος τους
και των οφειλών τους

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η
δημιουργία της Υπηρεσίας Πίστωσης

και Πλούτου την οποία ο κ
Σταθάκης είχε αποκαλύψει με συνέντευξη

του στο Έθνος της Κυριακής
της 27ης Σεπτεμβρίου

ΜΑΧΗ Η μάχη του υπουργείου

Οικονομίας με το κουαρτέτο
των θεσμών δίνεται σήμερα σε ό,τι
αφορά τον νόμο Κατσέλη Για την
πλήρη ενεργοποίησή του εκκρεμεί
η έκδοση υπουργικής απόφασης η
οποία θα προσδιορίζει την κατηγορία

των δανειοληπτών που θα εξαιρούνται

από την υποχρέωση ρευστοποίησης

της κύριας κατοικίας
τους προκειμένου να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους προς τράπεζες και
δημόσιο Υπενθυμίζεται πως για να
κλείσει η συμφωνία του καλοκαιριού

η έκδοση της απόφασης είχε
μείνει σε εκκρεμότητα και προσωρινά

ο κ Σταθάκης διατήρησε το
κριτήριο του νόμου σύμφωνα με τον
οποίο εξαιρούνται από τους πλειστηριασμούς

οι κύριες κατοτκίες με αντικειμενική

αξία 300.000 ευρώ για
έναν άγαμο και 450.000 ευρώ για
έναν έγγαμο με δύο παιδιά Οι εκπρόσωποι

των θεσμών απαιτούν να
μπουν τα εξής όρια Η αντικειμενική
αξία να μην υπερβαίνει τις 120.000
ευρώ και το εισόδημα να είναι μέχρι
12.000 ευρώ όριο φτώχειας Μάλιστα

οι δανειστές είχαν ξεκινήσει με
πιο σκληρές αξιώσεις όπως το όριο
της αξίας του σπιτιού να είναι στις
60.000 ευρώ Το υπουργείο Οικονομίας

έχει προτείνει να πληρούνται
σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια
Η αντικειμενική αξία της κύριας
κατοικίας να μην είναι πάνω από
300.000 ευρώ ανεξαρτήτως της οικογενειακής

κατάστασης του δανειολήπτη

το οικογενειακό εισόδημα
να είναι έως τις 35.000 ευρώ και το
σύνολο των οφειλών έως 200.000
ευρώ δεν έχει αποσαφηνιστεί το
ακριβές ύψος
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Φαρμακεία με μειοψηφική
συμμετοχή φαρμακοποιών
Με δυναμικές κινητοποιήσεις απειλεί ο κλάδος
Η κυβέρνηση απελευθερώνει το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

δίνοντας τη δυνατότητα
ίδρυσης φαρμακείου από οποιονδήποτε

ιδιώτη υπό την προϋπόθεση

ότι θα συμμετέχει στο
μετοχικό κεφάλαιο και φαρμακοποιός

κατά τουλάχιστον 20
30 Σύμφωνα με πληροφορίες

η πρόταση της κυβέρνησης την

οποία αποδέχονται οι εκπρόσωποι
των δανειστών περιλαμβάνει

επιπλέον ότι κάθε ιδιώτης θα
μπορεί να μετέχει έως και σε πέντε

φαρμακεία ενώ δεν Θα επιτρέπεται

Α.Ε ως εταιρική μορφή
Εντονες είναι οι αντιδράσεις των
φαρμακοποιών οι οποίοι ετοιμάζουν

δυναμικές κινητοποιήσεις
Σελ 19
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Απελευθερώνεται καχά το ήμισυ
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου
από οποιονδήποτε ιδιώτη με
την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει

στο μετοχικό κεφάλαιο και
φαρμακοποιός κατά τουλάχιστον
20%-30 σ.σ έως χθες το βράδυ
δεν είχε καθοριστεί το ακριβές
ποσοστό είναι η λύση που προκρίνει

η ελληνική κυβέρνηση
για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Σύμφωνα με πληροφορίες
η πρόταση τη κυβέρνησης περιλαμβάνει

επιπλέον ότι κάθε
ιδιώτης θα μπορεί να μετέχει
έως και σε πέντε φαρμακεία ενώ
δεν θα επιτρέπεται Α.Ε ως εταιρική

μορφή
Οπως υποστήριξε χθες υψηλόβαθμος

παράγοντας του
υπουργείου Οικονομίας οι εκπρόσωποι

των δανειστών φέρε¬

ται να αποδέχονται αυτήν τη
συμβιβαστική όπως τη χαρακτήρισε

πρόταση της ελληνικής

κυβέρνησης που απελευθερώνει

το ιδιοκτησιακό
ορίζει ωστόσο ότι ένας μη φαρμακοποιός

δεν μπορεί να είναι
ο αποκλειστικός μέτοχος-ιδιο
κτήτης φαρμακείου Η σχετική
κοινή υπουργική απόφαση ήταν
έως χθες το βράδυ στο στάδιο
της τελικής διατύπωσης καθώς
έμεναν σημεία ακόμη ανοιχτά
προς διαπραγμάτευση

Για τις εξελίξεις ενημέρωσε
χθες το απόγευμα o υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός τους εκπροσώπους

των φαρμακοποιών
κατόπιν απαίτησής τους που

ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις

διαρκείας Το Δ.Σ
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ αποφάσισε να

συγκαλέσει γενική συνέλευση
το ερχόμενο Σάββατο με κεντρική

εισήγηση τη διενέργεια κυλιόμενων

24ωρων κινητοποιήσεων
από την προσεχή Δευτέρα

Οπως άλλωστε δήλωσε ο πρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Κωνσταντίνος
Λουράντος κατά την έξοδό

του από το υπουργείο Υγείας
η κυβέρνηση του ΟΟΣΑ υπερίσχυσε

της ελληνικής Εμείς θα
κλείσουμε τα φαρμακεία και δεν
θα τα πουλήσουμε σε καρτέλ

Επιπλέον το Δ.Σ του ΠΦΣ
προτίθεται να προσφύγει σε ευρωπαϊκά

δικαστήρια κατά της
υπουργικής απόφασης αμέσως
μόλις εκδοθεί με το σκεπτικό
ότι αντίκειται στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία Αλλωστε n απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης είναι
πολύ μακριά από όσα ζητούν οι

Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου

από ιδιώτη με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο και φαρμακοποιός

φαρμακοποιοί Ο ΠΦΣ είχε ζητήσει

αρχικά την εφαρμογή του
γερμανικού μοντέλου Σύμφωνα
με αυτό ιδιοκτήτης μπορεί να
είναι μόνο φαρμακοποιός o οποίος

μπορεί να ανοίξει έως τέσσερα
φαρμακεία Η μόνη παραχώρηση

που ήταν διατεθειμένοι να κάνουν

ήταν να μπορούν να συμμετέχουν

και ιδιώτες πλην γιατρών

φαρμακευτικών επιχειρήσεων
και φαρμακαποθηκών στο

μετοχικό κεφάλαιο ενός φαρμακείου
σε ποσοστό έως 49
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2014 Εικονικό το 27 του ετήσιου τζίρου Σχο 1,2 διο τα οφειλόμενα στην αγορά για κύκλο εργασιών 4,6 δισ
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δκυθυνουσα σύμβουλο της
IBHS Π μεταχείριση της
φορμσκει/ιικιχ δοηηνης ποΐ7κι
να γίνεται με γνώμονα τον

έλεγχο του κατσναλωθέντος
όγκου χα Οχι με μονοΝκό
κμττηριο τις μειώσεις των ημαιν
Η αγορά χρειάζεται ενα

ορθολογικό σύστημα
τιμολόγησης παυ θα
προστατεύει τις τιμές των

εγχωρίων γενύσημων χα
οικονομικών φαρμάκων
Εξάλλου η αναθεώρηση της
τρέχουσας πολπβΛς θα
επιτρέψει τη μείωση του rebate
mm του clawtwtk μέτρα τα
οποία έχουν θέσει σε
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εταιρειών Οι τρέχουσες
εξελίξεις όμως μετά την
πρόσφατη απόφαση για τη

μείωση των τιμών των offpatent

m γενόσπμων
φάρμακων ενέχει κίνδυνο
υποκατάστασης τους από

ακριβότερα προϊόντα κάτι που

θα αποβεί εις βάρος των
Ελλήνων ασθενών οι οποίοι
είναι ηδπ επιβορυμίνοι από

μεγαλύτερη συμμετοχή στην
αποζημίωση

σιών ενός δείγματος 109
φαρμακευτικών

εταιρειών το 2014
διαμορφώθηκε σε 4,6 δισ ευρώ

έχοντας υποχωρήσει κατά
3,1 σε σχέση με το 2013 Την
ίδια στιγμή ta ουνολικά EBITDA

σταθεροποιήθηκαν σε περίπου
250 εκατ ευρώ ενώ to 77 ίων
εταιρειών συνολικά 84 εμφάνισε

λειτουργικά κέρδη με 34
να αυξάνουν ta αποτελέσμαια
tou 2013 36 να υπόκεινται σε
πτώση και 14 va προέρχονται
από ζημιογόνο χρήση Η κατανομή

αυτή μεταφράστηκε σε μέση

αύξηση 7,8 στο σύνολο του
δείγματος

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν

περαιτέρω καιά 56
στα 104,42 εκατ ευρώ κάμψη
που προήλθε από
α έκτακτα κέρδη που είχαν προκύψει

το 2013 σε αρκετές εταιρείες

λόγω tou ΐρόποιι εκτίμησης
των οφειλών του Δημοσίου και
β την επιδείνωση των αποίελε
σμάτων μερικών μεγάλου μεγέθους

επιχειρήσεων
Το 76 του δείγματος κατέγραψε

θετικά προ φόρων αποτελέσματα

με τις 36 από αυτές
να αυξάνουν τα κέρδη προ φόρων

του 2013 34 να υφίστανται
πτώση και εννέα va αντιστρέφουν

τις ζημιές του προηγούμενου

έτους

Μερίδια αγοράς
Το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων

εταιρειών στον ουνολικό κύκλο

εργασιών διαχρονικά υποχωρεί

φτάνοντας το 2014 στο
28 ενώ τα τελευιαία χρόνια
καμία εταιρεία δεν απέσπασε
διψήφιο ποσοστό

Το τελευταίο έτος οι πέντε
μεγαλύτερες

επιχειρήσεις ήταν οι
Novartis Hellas ΑΕΒΕ μερίδιο
8 Pfizer Ελλάς Α.Ε 5,4 Βο

ehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε
5,3 Βιανέξ Α.Ε 4.5 η

μοναδική

παραγωγική και ελληνικών

συμφερόντων εταιρεία
στην κορυφαία πεντάδα και Sanofi

Aventis ΑΕΒΕ 4,4
Η επικεφαλής Novartis Hellas

ΑΕΒΕ κατέγραψε ήπια μεί

ποσά σε εκατ ευ ρω

Κύκλος εργασιών Αποτελέσματα προ φορών

Εταιρεία 2014 Μεταβολή 2014 Μεταβολή

2014/2013 2014/2013

NnwarlK ΗρΙΙ^ς ÛFRFIIUVÖI Iii nclldä HlDL 369,22 3,1 4.72 229.5

Dfi7pr FXXnr Δ Frllicl CAAUl HX 250,68 11,2 11,38 45.1

Rnphrinopr Inoplhpim FXAnr Δ FUUCI M II Iget II IgCII ICH I 1 LnALHj H,L 245,82 17.8 10.00 7,9

RinvfF Δ F 206,89 16,4 4,33 58,7

annfi Äypnti AFRFJul IUI 1 MVCI 1 Uj HLUL 203.06 9.7 192 89.2

fiU*n mithKlinp AFFtF 188 16 3,3 8.08 62,0

ΜργγΙτ Gharri ft rinhme A(DRFF
1 ICI ς Λ J I ΙΟΙ yi C UUI 1 1 1 ic vote 182,65 11,6 9.94 37,3

Qnr hp ΗρΙΙλ Δ Fnullit ntllda HL 173,52 4,5 6.99 236,2

Pfwmathpn ARFFΓ I ΙΟΙ 1 1 10t 1 ICI 1 HULL 161,27 0,1 13,77 27,7
Actra 7onpi*3 Ϊϊγιλι ιηι>ΊΓΐ iTiicn Δ FHill α ici Itxd WUpjJU^U UM t HX 156,65 2,4 1,89 2195,3

Rh/ργ FÀAnr ARFFDdyci CAAUl Hull 152,39 9,0 22,57 1 1758,7

0ΔΜΔΡ ARFΨΗΙ IHr HDL 125,70 4,4 9.89 46,0—— J
ΡΛΠΡΝ Δ Ft u Cil m C 113,95 1,4

1

4,90 65,2

Φαρμαοερβ Λιλλυ ΑΕΒΕ 113,58 4,0 7,19 9,1

lamr ARFFUclllU mull 111,83 6,3 16.86 213,9

Ιλπ^^ρπ ΓΛαρ Φηηι ιηκπ ιτικη AFRFJOI IJJCI I Og UplJUrCU l IM I HLUL 102,02 2.4 5.20 61,6

ΓένΕσις Φάρμα Α.Ε Φαρμακευτική 99,00 0,1 12,29 40,3
Διηοοη FXXnr ιΊπηιιπίίπιτιΐίΠ FHFMil Igel I L/UMJv WUppU^tU llnu CI IC 90,85 3,7 2,97 13,9

Ahhntt 1 ahnratnriûc Fllnr ARfFMUUuU LdlXtlalUlIci lAAUL hdlC 74.82 4,7 1,09
ι

87,6
Rrict.nl Muprc Çmtihh A FDl J 1 1

1 i JlfUlL U H.L 63,00 24,0 10,61 42,5
Mnnfrfη FXAnr FriF
1 II lU Ity C.AAUV LI IL 62,66 10,9 1,46 67,0
AhhViP ΦίΐηιιπκίΊΐτικη Δ FMUUVie H-'UUUUINC.U UM 1 n.L 60,46 6,8 1,68 136,1

Gilead Sciences ΕλΑας

Mnv/nnnnn/iinn ΡΠΡ
1 IUVUI ipUULUI M ι CI IL 55,82 14,0 1,20 95,7

Mprrk Λ c 55,34 0,6 3,23 1186.4

lierwini Hellas Φαρμακευτική Α.Ε 48J2 4,4 4.76 7,8

Lundbeck Hellas Φαρμακευτική Α.Ε 47 99 6,8 1,87 13,0

Uni-Pharma Κλέων Τοετης ΑΒΕΕ 4153 5.8 5.22 9,8

ΣΕΡΒΙΕ Ελλάς Φαρμακευτική ΕΠΕ 40.70 7,5 1,06 11,3

Rafarm ΑΕΒΕ 38,83 9,0 0.43 •9,4

Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Α.Ε 36.99 6.7 1,42 45.5

Λοιπές εταιρείες 1 79 1 930,63 0.8 9.49

ΠηνΛ IBHS

τοση κύκλου εργασιών καιά 3,1
ota 369,22 εκαι ευρώ διατηρώντας

σταθερό to μερίδιό της
ενώ η δειπερη στην κατάταξη
Pfizer Ελλάς Α.Ε υπέστη διψήφια

κάμψη 11,2 στα 250,68
εκατ ευρώ Ακολούθως η Βο

ehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε

εμφάνισε πτώση 17,8 στα
245,82 εκατ ευρώ ενώ η Βιανέξ
Α.Ε είχε απώλεια 16,4 στα
206,89 εκατ ευρώ Τέλος ο κύκλος

εργαοιών της Sanofi Aventis

ΑΕΒΕ διαμορφώθηκε στα 203
εκατ ευρώ μειωμένος κατά 9,7
σε σχέση με το 20 1 3

Δύο ταχύτητες
Από την πορεία των μεγαλύτερων

εταιρειών διαπιστώνεται ότι
οι φαρμακευτικές κινούνται σε
δύο ταχύτητες Οι μεν μεγαλύτερες

κινούνται με σημαντική
unoxc.'jpnon και σε έναν βαθμό
n δρασιηριότητά τους συρρικνώνεται

οι δε μικρότερες και
μάλιστα οι ελληνικές παραγωγικές

κινούνται καλύτερα Μάλιστα

εάν βρεθεί η χρυσή τομή

ώστε να διευρυνθεί το μερίδιο
των φιηνών ελληνικής παραγωγής

φαρμάκων χωρίς οι ελληνικές

βιομηχανίες να αναγκαστούν

να πωλούν κάιω tou
κόστους ιάιε ο δρόμος για την
περαπέρω ανάπτυξη ιης ελληνικής

βιομηχαν ίας ανοίγει όκί
Γλατη Από tnv άλλη και η έγ
κ,ηση νέων καινσιόμων φαρμάκων

από τις πολυεθνικές δημιουργεί

ένα νέο πεδίο ανά
ιπυξης το οποίο θα προσθέσει
τζίρο

Ολα αυιά όμως ςιπό to 20 16
και ύστερα καθώς το 201 5 φαίνεται

να εξελίσσεται σε μια χαμένη

χρονιά όπου απλά καλύφθηκαν

οι ανάγκες για βασικά
φάρμακα με μερική διείσδυση
νέων καινσιόμων και νέων γε
νοσήμων Αρνητικό είναι επίσης

και to γεγονός ιης καθήλωσης

ιης φαρμακευτικής δαπάνης

λίγο χαμηλότερα των δύο
δισ ευρώ μια συνθήκη την
οποία η αγορά έχει αναγκαστικά

αποδεχτεί
SID:9S068li01
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Ικανοποίηση
Τσίπρα για
tous νέους
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης

της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
ορίστηκαν οι αρμοδιότητες που θα έχουν τα
στελέχη που απαρτίζουν το ανώτατο καθοδηγητικό

όργανο του κυβερνώντος κόμματος
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
είναι πως τα τρία νεαρά στελέχη που είχαν
συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Πολιτική
Γραμματεία τον περασμένο Φεβρουάριο
διατήρησαν ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες
καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ιδιαίτερα
ικανοποιημένος απο τη δουλειά τους
Ο Νάσος Ηλιόπουλος τους τομείς Εργατικής
Πολιτικής Υγείας και Παιδείας ο Γιάννης
Μπουρνους την Ευρωπαϊκή Πολιτική τις
Διεθνείς Σχέσεις και την Εξωτερική Πολιτική
ενώ η Ράνια Σβίγκου παραμένει εκπρόσωπος

Τύπου έχοντας υπό την εποπτεία της και
το ιδιαίτερα ευαίσθητο τμήμα Φεμινιστικής
Πολιτικής

Οι αρμοδιότητεε
Παράλληλα τις νέες τους αρμοδιότητες
ανέλαβαν και οι νεοεισερχόμενοι στην Πολιτική

Γραμματεία Ο εμπειρότερος όλων και
πρώτος σε σταυρούς στην εσωκομματική
ψηφοφορία Χάρης Γολέμης είναι υπεύθυνος
για το Πρόγραμμα τη Θεωρία και του think
tank της Κουμουνδούρου του Ινστιτούτου
Νίκος Πουλαντζάς του οποίου είναι και
διευθυντής
Ο δεύτερος σε ψήφους Αντώνης Κοτσακάς
χρεώθηκε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο Πέτρος

Καραγεώργος θα είναι συντονιστής
του Οργανωτικού Από εκεί και πέρα ο Νίκος
Σκορίνης αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες

των πρώην υπερυπουργείων Οικονομίας

και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Ενέργεια Βιομηχανία Περιβάλλον Ναυτιλία

κ.λπ ο Μιχάλης Υδραίος τους τομείς του
Πολιτισμού και του Αθλητισμού η Μαρίκα
Φραγκακη την Οικονομική Πολιτική και ο
Νίκος Παυλίδης τα Σώματα Ασφαλείας και
την Αμυνα
Τελευταίο άφησα τον κινηματικό Πάνο Λάμπρου

που είναι ο πιο παλιός στο όργανο
και ο οποίος διατηρεί τους τομείς Δικαιοσύνης

και Δικαιωμάτων Από όσα μπόρεσα να
μάθω ύστερα από καιρό σε εσωκομματικές
διαδικασίες όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι

Κλήση Κατρούγκαλου
Φυσικά στη συνεδρίαση εκτός των οργανωτικών

συζητήθηκε και η καυτή πατάτα
του Ασφαλιστικού
Η Γραμματεία αποφάσισε το θέμα να συζητηθεί

αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα σε
ειδική συνεδρίαση παρουσία του αρμόδιου
υπουργού Γιώργου Κατρουγκαλου Σταύρωμα

μου μυρίζει
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Η τρόικα στην Αθήνα

Τα αποκαλυπτήρια
ιου τρίτου Μνημονίου
Οι εκπρόσωποι ίων δανειστών έφεραν στην κυβέρνηση τον λογαριασμό

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Aiνπμέτωπη με επιλογές που
φέρνουν ανατροπές στις
ζωές μεγάλων κοινωνικών

ομάδων με πρώτη τους συνταξιούχους
είναι από χθες η κυβέρνηση

καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών
ξεκίνησαν δυναμικά τις διαπραγματεύσεις

ζητώντας συγκεκριμένα και
μετρήσιμα αποτελέσματα για όλα
όσα συμφωνήθηκαν

Είναι ενδεικτικό ότι οι τροϊκανοί
αποφασισμένοι να μην επαναληφθούν

φαινόμενα του παρελθόντος
και πελαγοδρομήσει η διαπραγμά

τευση έβα
Οι ιροιχανοί απαίιησαν
να είναι προετοιμασμένοι
οι υπουργοί και να μην
αργούν ous συναντήσει

λαν για
αρχή στο
τραπέζι ένα
α σ υ ν ήθ ι
στο τουλάχιστον

αίτημα με πολλά υπονοούμενα να
είναι οι υπουργοί προετοιμασμένοι

και να μην καθυστερούν στις
συναντήσεις Το αίτημα άκουσαν
01 υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος και Επικρατείας
Αλέκος Φλαμπουράρης και σύμφωνα

με πληροφορίες ανταπέδωσαν
ζητώντας ανάλογη συμπεριφορά
από την πλευρά των δανειστών
Ολο αυτό θεωρήθηκε ως μια φιλική
αναγνωριστική συζήτηση σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές

TA ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Γα πραγματικά
δύσκολα όμως ήρθαν μετά κατά

τη συζήτηση για το Ασφαλιστικό με
τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κα

τρούγκαλο αλλά και για τα κόκκινα
δάνεια με τον υπουργό Οικονομίας
Γιώργο Σταθάκη Η ολοκλήρωση της
στρατηγικής για τα κόκκινα δάνεια

που περιλαμβάνει και το ξεπού
λημά τους σε distress funds είναι
προαπαιτούμενο για να εισπραχθούν
τα 2 δισ ευρώ την επόμενη εβδομάδα

Προς το παρόν τις δυο πλευρές
χωρίζει ακόμη μεγάλη απόσταση
ως προς τα όρια προστασίας από
τους πλειστηριασμούς για την πρώτη

κατοικία Οπωσδήποτε ωστόσο
θεωρείται δεδομένο ότι η γενική
προστασία που ισχύει σήμερα θα
πάψει να υφίσταται και θα συνεχιστεί

μόνο για ορισμένες κατηγορίες
δανειοληπτών και υπό όρους

TO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Για το Ασφαλιστικό
η συμφωνία προβλέπει έναν

κατακλυσμό μέτρων που ξεκινούν
από τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος
στα επικουρικά ταμεία και την κατάργηση

του ΕΚΑΣ και καταλήγουν
στη γενικότερη αναμόρφωση του
συστήματος με μειώσεις-φωτιά στις
συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων

Η ποσοτικοποίηση σύμφωνα
με κυβερνητική πηγή θα γίνει αύριο
στη συνάντηση με τους δανειστές

Στους συνταξιούχους και δανειολήπτες

έρχονται να προστεθούν
οι διάφορες επιμέρους κοινωνικές
ομάδες όπως οι φαρμακοποιοί που
ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις

Κυβερνητική πηγή θέλησε χθες
να καθησυχάσει υποστηρίζοντας ότι
η μετοχική σύνθεση των φαρμακείων
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
έναν φαρμακοποιό

Την ώρα του λογαριασμού του τρίτου

Μνημονίου σηματοδοτεί τέλος
από χθες και η αποστολή των εκκαθαριστικών

για τον ΕΝΦ1Α
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι

τροϊκανοί εξέφρασαν χθες ερωτηματικά
για το κατά πόσο θα πιαστούν

οι στόχοι του προϋπολογισμού για
πρωτογενές έλλειμμα 0,25 του ΑΕΠ
φέτος και 0,5 του ΑΕΠ το 20 1 6 με
τα μέτρα που έχουν ληφθεί Ουσιαστικά

αμφισβήτησαν ότι έχει γίνει
επαρκής ποσοτικοποίηση των μέτρων

Ο Τσακαλώτος πάντως είπε
ότι δεν υπάρχει φόβος για νέα μέτρα

Η ΥΦΕΣΗ Αλλωστε σε μια θετική
εξέλιξη οι Ντέκλαν Κοστέλο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ντέλια
Βελκουλέσκου από το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο Ράσμους Ρέφερ
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

και Νίκολα Τζιαμαρόλι από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

ESM συμφώνησαν καταρχήν
χθες με την κυβέρνηση ότι η ύφεση
φέτος θα είναι χαμηλότερη από τις
προηγούμενες προβλέψεις και θα
κυμανθεί γύρω στο 1 4

Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν

έχει ικανοποιηθεί μόλις το 30
των προαπαιτουμένων ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος έλεγε χθες ότι ώς το
τέλος της ερχόμενης εβδομάδας
ίσως έχουν τελειώσει όλα και εισπραχθούν

τα 2 δισ ευρώ
Ανάλογη εκτίμηση έκανε στις

Βρυξέλλες και ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις ο οποίος αναμένεται
στην Αθήνα στις 26-27 Οκτωβρίου
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Ανοίγει ο δρόμοι
για enevôutés
σία φαρμακεία
ME 240ΡΕΧ επαναλαμβανόμενες
απεργίες προειδοποιούν οι φαρμακοποιοί 

καθώς η κυβέρνηση
δρομολογεί - με ταχείς ρυθμούς - το
άνοιγμα του κλάδου σε ετηχειρημα-
τίες. Το σχετικό θέμα απασχόλησε
τους θεσμούς κατά τη χθεσινά τους
συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών 

Γιώργο Σταθάκη, με τις
δύο πλευρές να συμφωνούν για την
άμεση υλοποίηση του μέτρου που
περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προβλέπει 

τη δυνατότητα συμμετοχής μη
φαρμακοποιού στο μετοχικό κεφάλαιο 

του φαρμακείου.
Πάντως, όπως προβλέπεται στην
ίδια ΚΥΑ, οι επιχειρηματίες δεν θα
είναι αποκλειστικοί μέτοχοι, με τον
υπουργό Οικονομικών ωστόσο να
μην αποσαφηνίζει εάν οι φαρμακοποιοί 

θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία 

του μετοχικού κεφαλαίου,
ρίχνοντας το μπαλάκι στην ηγεσία
του υπουργείου Υγείας.
Αυτό είναι άλλωστε και το πάγιο
αίτημα του κλάδου, με τους φαρμακοποιούς 

να αναζητούν μια συμβιβαστική 

λύση προσπαθώντας να
αποφύγουν το πλήρες άνοιγμα του
επαγγέλματος.
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνος 

Αουράντος προτάσσει
ως εναλλακτική λύση το γερμανικό
μοντέλο βάσει του οποίου το 51%
της ιδιοκτησίας παραμένει σε πτυχιούχο 

φαρμακοποιό και το υπόλοιπο
49% σε φυσικό πρόσωπο.
Ωστόσο, το αίτημα των φαρμακοποιών 

δεν έγινε δεκτό κατά τη χθεσινά 

συνάντηση των εκπροσώπων
του κλάδου με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Κ.
Αουράντος ανακοίνωσε κινητοποιήσεις 

διαρκείας, πρόταση που θα
αποφασιστεί κατά τη γενική συνέλευση 

του κλάδου το Σάββατο, ενώ
την Παρασκευή οι φαρμακοποιοί θα
διαμαρτυρηθούν έξω από το υπουργείο 

Υγείας.


	ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
	22/10/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 12

	Ο ΝΕΟΣ Γ.Γ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
	22/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 4

	ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
	22/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 5

	ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ
	22/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 26

	CAPITAL CONTROLS ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
	22/10/2015 ΕΣΤΙΑ σελ. 2

	ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
	22/10/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 36

	ΜΑΧΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ
	22/10/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	22/10/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 4
	22/10/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 5

	ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
	22/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 17
	22/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 19

	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΟ 27 ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
	22/10/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1
	22/10/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 16

	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ TOΥΣ ΝΕΟΥΣ
	22/10/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 4

	ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
	22/10/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 12
	22/10/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 13

	ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ EΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
	22/10/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 13


