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Φάρμακα 1,5 τόνους
δωρεά απο το Ισραήλ

ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ 1,5 τόνου φαρμάκων στην Ελλάδα τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για την περίθαλψη των
προσφύγων που καταφτάνουν στις ελληνικές ακτές
προχώρησε το κράτος του Ισραήλ

Τα φάρμακα έφτασαν προχθές αεροπορικώς
στη χώρα μας και παραδόθηκαν στο Κέντρο Εργαστηρίου

Δημόσιας Υγείας που λειτουργεί στη Βάρη

Το υπουργείο Υγείας θα τα διανείμει στο κέντρο
της Αθήνας και στα ελληνικά νησιά Λέσβος Λέρος
Κως Ρόδος που έχουν μεγάλη εισροή προσφύγων
και μεταναστών Σημειώνεται πως από τον περασμένο

Σεπτέμβριο βρίσκονται στην Ελλάδα ανθρωπιστικές

οργανώσεις από το Ισραήλ όπως το IsraAID
που προσφέρουν σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη

στους πρόσφυγες
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ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τη δόση των 2 δισ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το νέο τραπεζικό
μοντέλο που προωθεί

η κυβέρνηση

ΦΠΑΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ

0 σε παιδικούς σταθμούς

και νηπιαγωγεία
23 σε όλα τα άλλα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αυξάνεται το ποσοστό
συμμετοχής των φαρ
μακοποιών-ιδιοκτητών

Uli III 1
1 1 ι 1 1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ I 4-6 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ να κατατεθούν στη Βουλή τα δύο νομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα και την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών Στόχος η ψήφιση εντός 48 ωρών Οχι από τους εταίρους για τον κλιμακωτό ΦΠΑ στην Εκπαίδευση

Αγώνας δρόμου για τη δόση των 2 δια€
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΠΩΤΑΚΗ

Σε
αγώνα ταχύτητας για τον

ευρύτερο συντονισμό της κυβερνητικής

πυραμίδας με την
κοινοβουλευτική λειτουργία ώστε
να κατατεθούν σήμερα και να ψηφιστούν

μέσα σε 48 ώρες τα δύο
νομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα
και την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

και το οικονομικό επιτελείο
με στόχο την εκταμίευση της δόσης
των 2 δια ευρώ την προσεχή Δευτέρα

ή τρίτη
Χωρίς καθυστέρηση αλλά με απτά

δείγματα γραφής για την πρόοδο
των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους

των δανειστών η κυβέρνηση

εκτιμά ότι μπορεί να κλειδώσει
την εκταμίευση της εν λόγω

δόσης και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση

του προγράμματος που
αποτελεί προϋπόθεση για την έναρ
ξα συζήτησης για το χρέος

Σύμφωνα με τον προγραμμαπαμό
στον οποίο κατέληξαν χθες το βράδυ
σήμερα Θα κατατεθεί το νομοσχέδιο
που έχει ως βάση τη ρύθμιση γιατην
προσαρμογή της κοινοτικής οδηγίας
γιατην εξοικονόμηση ενέργειας ώστε
να μην καταβληθούν περαιτέρω πρόσημα

για τη μη εφαρμογής της Οδηγίας

και στο σχέδιο νόμου Σκουρλέ
τη θα εντσχθούν οι ουρές με τα
προαπαιτούμενα

Την ίδια ώρα θα κατατεθεί και
το σχέδιο νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση

τωντραπεζών που εκτός
απρόοπτου θα ψηφιστεί αύριο το
βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής

ο σχεδιααμός είναι και τα δύο νομοσχέδια

να περάσουν με τη διαδικασία

του κατεπείγοντος ώστε η
ψήφιση να γίνει αύριο βράδυ ή το
πολύ το Σάββατο

Ψάχνουν λύσεις
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το

Μαξίμου εισηράτιει θετικό κλίμα από
Κομισιόν για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων

χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι έχουν εξευρεθείλυσεις για
τρία καυτά ζητήματα τα κόκκινα
δάνεια τα ισοδύναμα για τη μη
εφαρμογή του ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση και το καθεστώς ιδιοκτησίας

των φαρμακείων
Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν

ότι αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο
για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών θα αναζητηθεί η τελική
φόρμουλα για τα κόκκινα δάνεια
και την προστασία της πρώτης κατοικίας

n οποία και Θα εντσχθεί πιθανότατα

σε μια νέα Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου

Μέχρι στιγμής δεν υπαρχουν σημαντικές

εξελίξεις σχετικά με το θέμα

éê

α Ο ΑΛ ΤΣΙΠ Ρ ΑΣ κατά Tis συνομιλίες που είχε με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Β Ντομπρόβσκις Το Μαξίμου
λαμβάνει θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις
ΠΡΟΟΔΟ στις διαπραγματεύσεις
μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών

αλλά και περιθώρια συμβιβασμού

στο θέμα των πλειστηριασμών

βλέπουν οι Βρυξέλλες
Η εκπρόσωπος της Επιτροπής
Ανίκα Μπράιτχαρτ δήλωσε χθες
ότι οι συζητήσεις με τα τεχνικά
κλιμάκια των θεσμών βρίσκονται
στον σωστό δρόμο Τα τεχνικά
κλιμάκια ελπίζουν ότι η αξιολόγηση

του πρώτου πακέτου των ηρο
απαιτουμένων θα ολοκληρωθεί
σύντομα Επειτα εναπόκειται στα

κράτη-μέλη να αποφασίσουν για
την εκταμίευση της υπο-δόοης
των 2 δια ευρώ δήλωσε η εκπρόσωπος

του επιτρόπου Οικονομίας

Πιερ Μοσκοβισί Την ίδια
στιγμή κοινοτικές πηγές εκτιμούσαν

ότι η Ομάδα Εργασίας της Ευ

ρωζώνης EWG που συνεδριάζει
σήμερα θα αποτιμήσει την πορεία
των διαπραγματεύσεων αλλά δεν
θα είναι ακόμα σε θέση να ανάψει
το πράσινο φως για την εκταμίευση

των 2 δισ ευρώ
Ανάμεσα στα προαπαιτούμενα για

τα οποία δεν έχει επέλθει ακόμα
συμφωνία με τους δανειατές είναι
το ζήτημα των πλειστηριασμών
της πρώτης κατοικίας που αποτελεί

και το μεγαλύτερο αγκάθι
για την εκταμίευση Σύμφωνα με
Ευρωπαίο αξιωματούχο η απόσταση

ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση

και τους δανειστές για τα
εισοδηματικά και περιουσιακά
όρια ναι μεν παραμένει αλλά δεν
είναι αγεφύρωτη Ο ίδιος αξιωματούχος

εκτιμούσε ότι ο συμβιβασμός

στο θέμα των πλειστηριασμών

είναι εφικτός αλλά καλό θα
ήταν να επέλθει πριν από το
Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου

Σε σωστή τροχιά
Σε γενικές γραμμές οι διαπραγματεύσεις

βρίσκονται σε σωστή
τροχιά και δεν βλέπουμε σημαντική

καθυστέρηση παρ όλα αυτά οι
ελληνικές Αρχές θα πρέπει να
προχωρήσουν στην υλοποίηση
των προαπαιτουμένων που εκκρεμούν

όσο το δυνατόν πιο σύντομα

ανέφερε ο κοινοτικός αξιω¬

ματούχος Είναι άλλωστε γνωστό
ότι ο χρόνος πιέζει σύμφωνα με
τους δανειστές λόγω της ανακε
φαλαιοποίηοης των ελληνικών
τραπεζών που πρέπει να ολοκληρωθεί

πριν από το τέλος του
έτους Εξάλλου σχετικά με το ενδεχόμενο

δημοσιονομικής χαλάρωσης

προς τις χώρες που σηκώνουν

σημαντικά βάρη στο Προσφυγικό

όπως η Ελλάδα η Ιταλία
κ.ά η εκπρόσωπος της Επιτροπής
δήλωσε ότι η Κομισιόν θα εξετάσει

το θέμα ξεχωριστά ανά χώρα
Συγκεκριμένα η Κομισιόν θα αξιολογήσει

τη δημοσιονομική κατάσταση

των χωρών κστά περίπτωση

λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος

της βοήθειας που έχουν λάβει
για τη διαχείριση των προσφύγων
Η ίδια υπενθύμισε ότι οι κανόνες
του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης προβλέπουν τη δυνατότητα

δημοσιονομικής χαλάρωσης
υπό εξαιρετικές συνθήκες

οι οποίες ξεφεύγουν από τον
έλεγχο των κρατών-μελών

ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΝΗ

Στο 0 ο ΦΠΑ για
παιδικούς σταθμούς
και νηπιαγωγεία Στο
23 για όλα τα άλλα

που απασχολεί τους δανειολήπτες
και ειδικά όσους βρίσκονται σε αδιέξοδο

λόγω της οικονομικής κρίσης
και της ανεργίας Οι γνωρίζοντες
πάντως εκτιμούν ότι είναι κοντά ο
έντιμος συμβιβασμός για τον οποίο
μίλησε ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης τσσκαλώτος αποφεύγοντας

βέβαια να περιγράψει το κομβικό

σημείο της ένθεν κακείθεν
υποχώρησης

Τα ισοδύναμα
Για τον ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση φαίνεται ότι δεν μπορεί
να βγει εύκολα λευκός καπνός
καθώς τα αρμόδια υπουργεία και δη
το Οικονομικών δεν έχουν ανακαλύψει

το ασφαλές ισοδύναμο το
οποίο και να συνάδει με τις δημόστ
ες δολώσεις κυβερνητικών στελεχών
περί άδικου μόρου κ.ά

Πληροφορίες πάντως αποκαλύπτουν

ότι η κυβέρνηση μετά την
επισήμανση των εταίρων ότι δεν

μπορεί να υπαρξει κλιμάκωση του
φόρου φαίνεται ότι σκοπεύει να
προτείνει την εξαίρεση των σταθμών
και των νηπιαγωγείων από τον ΦΠΑ
23 αλλά την εφαρμογή του στα δημοτικά

γυμνάσια και λύκεια των
ιδιωτικών σχολείων στις διάφορες
σχολές τα φροντιστήρια τα ΙΕΚ κ.ά
Αυτό συνεπάγεται την εξεύρεση ισοδυνάμων

για να καλυφθεί το ποσό
για τον μηδενικό φόρο στα ιδιωτικά
νηπιαγωγεία και τους παιδικούς
σταθμούς

Το γεγονός ότι οι φαρμσκοποιοί
ανέστειλαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις

κρύβει δε ένα ακόμη μυστικό

των διαπραγματεύσεων της
κυβέρνησης με τους εταίρους Κυβερνητικές

πηγές αποκαλύπτουν ότι
γίνεται προαπάθεια να αυξαθεί όσο
το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό
συμμετοχής των φαρμσκοποιών στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς στη λογική
ότι το μέτρο ζητείται να εφαρμοστεί
μόνο στην Ελλάδα

Οι πηγές επιμένουν ότι παρότι
δεν χρειάζεται νόμος αλλά υπουργική

απόφαση η κυβέρνηση φιλοδοξεί
ότι θα δώσει άμεσα απάντηση

ακόμη και εντός των προσεχών
24ώρων
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▲ Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Α Φωτόπουλος τρίτος από δεξιά μαζί με την ομάδα του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Διακρίνεται το απεικονιστικό

μηχάνημα που χρησιμοποιείται στην πυρηνική ιατρική

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Τέλος στα άσκοπα χειρουργεία
Ειδική εξέταση με ραδιοφάρμακο δίνει τη
δυνατότητα να διαγνωστεί αν όγκος που διαπιστώνεται

στον εγκέφαλο με αξονική τομογραφία

είναι καλοήθης ή κακοήθης Αποφεύγονται

έτσι οι άσκοπες επεμβάσεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Ενα
βήμα πριν να βάλει τέλος

στα περιττά χειρουργεία και
στις βιοψίες ασθενών στους

οποίους έχει διαγνωστεί όγκος στον
εγκέφαλο βρίσκεται ο καθηγητής
Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων Ανδρέας Φωτόπουλος

καθώς με μία ειδική εξέταση

θα διαπιστώνεται εάν είναι
καλοήθης ή κακοήθης

Ο κ Φωτόπουλος έχει αφιερώσει
τα τελευταία 1 1 χρόνια της ζωής
του στο ερεηνπτικό πρόγραμμα που
ανέπτυξε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Ιωαννίνων πάνω στον
τομέα της απεικόνισης εγκεφαλικών

βλαβών Οπως εξήγησε στο
Εθνος έχει αναπτύξει μία μέθοδο

με έναραδιοφαρμακο που χρησιμοποιείται

στην πυρηνική ιατρική
το οποίο έχει την ιδιότητα αφού

χορηγηθεί ενδοφλεβίως σε ασθενείς

να κάνει τη διαφοροδιάγνω
ση των παθήσεων που εντοπίζονται
σε μία μαγνητική τομογραφία δη¬

λαδή να διαπιστώνει εάν πρόκειται
για καλοήθη ή κακοήθη όγκο για
απόστημα ή φλεγμονή

Η ερευνητική του προαπάθεια
που διαρκεί εδώ και 1 1 χρόνια και
τα αποτελέαματα μέσα από εκατοντάδες

ασθενείς αλλά και οι περισσότερες

από 50 εργαοι'ες που έχουν
δημοσιευτεί σε διακεκριμένα επιστημονικά

περιοδικά οδήγησαν
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο

του χρηματοδοτικού προγράμματος

Ορίζοντας 2020 Horizon
2020 για την Ερευνα και τη καινοτομία

να εγκρίνει συνολική κρη
ματοδότηση 4,7 εκατομμυρίων
ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια
Πρόκειται για ένα από τα λίγα εγκεκριμένα

έργα τέτοιου τύπου πανευρωπαϊκά

και το μόνο στον τομέα
της Πυρηνικής Ιατρικής

την τελευταία δεκαετία στο
τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διαπιστώσαμε

ένα έλλειμμα στη διάγνωση
για τις βλάβες στον εγκέφαλο

Η μαγνητική τομογραφία ενώ απει
κονίζει τη βλάβη δεν μπορεί να

διαφοροδιαγνώσει μία βλάβη που
εντοπίζεται στον εγκέφαλο δηλαδή

να διαπιστωθεί εάν πρόκειται
για καλοήθη ή κακοήθη όγκο Ετοι
ο ασθενής σε πολλές περιπτώσεις
οδηγείται στο χειρουργείο ή γίνεται
βιοψία χωρίς να υπάρχει λόγος
αναφέρει ο κ Φωτόπουλος

Το μυστικό
Το μυστικό όπως εξηγεί κρύβεται

στη χορήγηση ενός ραδιο
φαρμάκου στους ασθενείς οι οποίοι

προηγουμένως έχουν κάνει
μαγνητική τομογραφία και έχει
διαγνωστεί μία βλάβη στον εγκέφαλο

Χορηγείται το φάρμακο και
μετά από διάστημα μισής ώρας ο
ασθενής μπαίνει στο μηχάνημα
spect γ-camera Εάν φανεί υψηλή
πρόσληψη του φάρμακου πάνω στη
βλάβη τότε ο όγκος είναι κακοήθης

τονίζει ο κ Φωτόπουλος και
προσθέτει Με αυτόν τον τρόπο θα
δοθεί λύση στην έγκαιρη διάγνωση
του προβλήματος και οι ασθενείς
δεν θα κάνουν άσκοπες επεμβάσεις
και βιοψίες ενώ αναλογα και με τη
διάγνωση θα τροποποιείται η θεραπεία

τεράστιο θα είναι επίσης
το κέρδος και για το σύστημα υγείας

το οποίο θα εξοικονομήσει πολλά

χρήματα λόγω της μη πραγματοποίησης

άσκοπων χειρουργικών
επεμβάσεων

Μετά το πράοινο φως από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκριση
του ποσού-μαμούθ των 4,7 εκ

ευρώ για το ερευνητικό έργο
GLIOMARK Validation of blood

brain-barrier permeability as a

glioma biomarker by mea of the
radiotracer 99mTc-tetrofc«min
and ςiηgle-photoη επιίςςίοη
computer tomography n έρευνα
θα συνεχιστεί τα επόμενα τέσσερα
χρόνια σε επιλεγμένα νοσοκομεία
ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και

σε ελληνικά νοσοκομεία Είμαι
πολύ αισιόδοξος ότι το έργο θα
εγκριθεί και αμέσως μετά θα είναι
διαθέσιμο ατην αγορά ένα από τα
λίγα διαγνωστικά προϊόντα για τους
εγκεφαλικούς όγκους το οποίο
σε συνδυααμό με τη διαγωνιστική
τεχνική πυρηνικής ιατρικής ςρεα
θα προσφέρει στην ιατρική κοινότητα

ένα αξιόπιστο εργαλείο με
ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κατέληξε

ο κ Φωτόπουλος

66
Χρηματοδότηση της
έρευνας από την EE
με το ποσό των 4,7

εκατ ευρώ
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▲ TO ΣΑΒΒΑΤΟ θα αποφασίσουν οι φαρμακοποιοί για το μέλλον των κινητοποιήσεων tous αφού αξιολογηθεί η γενικότερη στάση

ms κυβέρνησης

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σε απεργιακή ετοιμότητα
παραμένουν οι φαρμακοποιοί
Νέα γενική συνέλευση το Σάββατο αποφάσισε ο
ΠΦΣ στην οποία θα αξιολογηθεί η στάση της κυβέρνησης

στο θέμα της απελευθέρωσης του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Κανονικά
λειτουργούν σήμερα και

αύριο τα φαρμσκείατης χώρας το
προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ αποφάοισε
την αναστολή της απεργίας το μέλλον
των κινητοποιήσεων θα αποφαοιστεί το
Σάββατο σε νέα γενική συνέλευση στην
οποία θα αξιολογηθεί η γενικότερη στάση

της κυβέρνησης στο θέμα της απελευθέρωσης

του ιδιοκτηοισκού καθεστώτος
των φαρμακείων

Μιλώντας χθες υτο Εθνος ο πρόεδρος

του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Αουράντος
χαρακτήρισε την αναστολή ως κίνηση
καλής θέλησης προς την κυβέρνηση
σημειώνοντας πάντως ότι δεν σημαίνει
το τέλος των κινητοποιήσεων Επιβλήθηκε

είπε και από την ανάγκη να εξυπηρετηθούν

οι πολίτες καθώς τις μέρες της
απεργίας υπήρξαν ουρές

Για το θέμα που καίει τον κλάδο δηλαδή

τη δυνατότητα να κατέχουν φαρμακείο
και επιχειρηματίες μη φαρμακοποι

οί-υπάρχουν δύο εξελίξεις οι οποίες
θεωρούνται κρίσιμες Η πρώτη είναι η
ανακοίνωση του Κυβερνητικού Συμβουλίου

Οικονομικής Πολιτικής το οποίο

συνεδρίασε την περασμένη τρίτη υπό
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη
Δραγασάκη

το Συμβούλιο αναβάθμισε το θέμα
των φαρμακείων θεωρώντας το ως ένα
από τατρία εκκρεμή ζητήματατης κυβέρνησης

έναντι των δανειστών μαζί με τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση και τα κόκκινα
δάνεια Οπως ανακοινώθηκε για τα θέματα

αυτά οι συζητήσεις συνεχίζονται
Ανοικτό αφήνει το θέμα και ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός o οποίος
ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται n διαπραγμάτευση

με τους θεαμούς γιατη σήνταξη
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ

Κίνηση καλής
θέλησης χαρακτήρισε

την αναστολή
ο πρόεδρος του ΠΦΣ

Κ Λουράντος

που θα αφορά στο ιδιοκτησιακό καθευτώς
των φαρμακείων

Σύμφωνα με τον κ Ξανθό το υπουργείο

Υγείας βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία

με τον ΠΦΣ κατ καταβάλλει κάθε
δυνατή προσηάθεια ώστε να βρεθούν
ασφαλιστικές δικλίδες Στόχος είναι να
αποτραπούν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις

στη λειτουργία της φαρμακευτικής
αγοράς στην πρόσβαση των πολιτών

στο φάρμακο και στην προστασία της
Δημόσιας Υγείας

Υποχρεώσεις
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχουν
προκύψει από την πρόσφατη συμφωνία
με τους δανειστές Εκτιμά ωστόσο ότι
πρέπει να συνεχιστεί η συντονισμένη
προσηάθεια για την καλύτερη δυνατή
διευθέτηση των κρίσιμων θεμάτων

Για το θέμα του ιδιοκτησιακού των
φαρμακείων υπήρξαν φωνές στο εσωτερικό

του κυβερνώντος κόμματος με βουλευτές

να εκτιμούν πως το μέτρο δεν είναι
συμβατό με την ιδεολογία του Εχουν
επίσης εκφραστεί εκτιμήσεις ότι οι

προωθούμενες

αλλαγές στο ιδιοκτησιακό
προσκρούουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και
πως θα υπαρξουν παράπλευρα προβλήματα

όπως n ανεξέλεγκτη αύξαση της
φαρμακευτικής δαπάνης

Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί
βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σειρά

από προβλήματα τα οποία δεν επιτρέπουν
τη διεξαγωγή ενός απεργιακού αγώνα
μακράς διαρκείας
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ΣτΕ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕ

Συνταγματικοί
οι μηχανισμοί
επιστροφήε
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΑΣ για οικονομικές επιβαρύνσεις των

φαρμακευτικών επιχειρήσεων λόγω της σοβαρής δημοσιονομικής

κρίσης ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας
προκειμένου να περιοριστούν οι κρατικές δαπάνες

και να βελτιωθούν τα οικονομικά των ασφαλιστικών φορέων

Το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικούς τούς
μηχανισμούς επιστροφής rebate που προβλέφθηκαν

σε μνημονιακούς νόμους 4052/12 και υπουργικές
αποφάσεις υποχρεώνοντας τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά ταμεία τον
ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 9 επί της τιμής

παραγωγού ή εισαγωγέα για κάθε συνταγογρα
φούμενο από ιατρό φάρμακο που καλύπτεται από
τους ασφαλιστικούς φορείς Συνταγματική κρίθηκε και
η πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή σε ποσοστό
2-8 ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων κάθε
φαρμακευτικού προϊόντος ανά 3μηνο αλλά και το σύστημα

claw back μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
που ενεργοποιείται συμπληρωματικά για να συγκρατηθεί

η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη εντός των
ορίων του εκάστοτε προϋπολογισμού των ασφαλιστικών

φορέων
Το Δ τμήμα ΣτΕ απέρριψε προσφυγή του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που ζητούσε να ακυρωθεί

το μέτρο γιατί αποτελεί φορολογική επιβάρυνση ή
κοινωνική εισφορά ως πόρος των ασφαλιστικών φορέων

που καθορίστηκε αυθαίρετα με συνέπεια να περιορίζεται

ουσιωδώς η δραστηριότητα των επιχειρήσεων
και να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της οικονομικής

ελευθερίας και αναλογικότητας
Το ΣτΕ απέκρουσε τους ισχυρισμούς κρίνοντας με ψήφους

5-2 ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτός ο περιορισμός

της δημόσιας δαπάνης με αντίστοιχο περιορισμό
των απαιτήσεων που προέρχονται από εξωνοσοκομεια
κές πωλήσεις φαρμάκων με κάλυψη της δαπάνης ολική

ή μερική από τα ασφαλιστικά ταμεία Κι αυτό για να
εξυπηρετηθείτο δημόσιο συμφέρον να αντιμετωπιστεί
η σοβαρή δημοσιονομική κρίση και να τεθεί φραγμός
στην ανεξέλεγκτη επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών

προς όφελος των ασφαλισμένων τους
Το ΣτΕ έκρινε 3450/15 ότι δεν χρειαζόταν να προηγηθεί

ειδική μελέτη για τη θέσπιση των μέτρων επισημαίνοντας

ότι είναι πρόσφορα και αναγκαία
ΑΛ ΑΥΛΟΝΙΤΗΣ

▲ ΤΟ ΣτΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ προσφυγή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων που ζητούσε να ακυρωθεί
το μέτρο



6. ΝΑΙ ΣΤΟ REBATE

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

ΣτΕ

Ναι
στο rebate
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΘΗΚΕ το
rebate από το Δ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας το
οποίο απέρριψε σχετική αίτηση
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος Οι
τελευταίοι ζητούσαν την ακύρωση

υπουργικής απόφασης
με την οποία καθορίστηκαν οι
διαδικασίες και ο τρόπος απόδοσης

του ποσού επιστροφής
και πρόσθετης κλιμακούμενης
επιστροφής σε εκτέλεση του Ν
4052/2012 που προσβλήθηκε
ως αντισυνταγματικός

Πιο συγκεκριμένα με το μέτρο

προβλέφθηκε ότι βαρύνει
αποκλειστικά τις φαρμακευτικές

επιχειρήσεις ποσοστό 9
επί της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα

για κάθε φάρμακο που

συνταγογραφείται από γιατρό
και καλύπτεται από ασφαλιστικούς

φορείς με αποτέλεσμα να

υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις
να επιστρέφουν το ποσό αυτό
στους ασφαλιστικούς οργανισμούς

ΕΟΠΥΥ και Οίκο Ναύτου
Αντίστοιχη επιβάρυνση προβλέφθηκε

ανάλογα και με συνολικό

όγκο πωλήσεων σε τριμηνιαία
βάση MAP Δ



7. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ
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Αυξάνονται
τα αγκάθια
με την τρόικα
Εμπλοκή και με τα φαρμακεία
Οι ρυθμίσεις για την απελευθέρωση
ins αγοράε των φαρμακείων εξελίσσονται

σε τρίτο αγκάθι oris διαπραγ
ματεύσειε ms κυβέρνησηε με την τρόικα

καθώε σύμφωνα με πληροφορίεε
υπάρχουν διαφορετικέε προσεγγίσει
αναφορικά με το ποσοστό που θα πρέπει

να κατέχει cos μέτοχοβ μειοψηφίαε
ο πτυχιοί-xos φαρμακοποιό5 Ka0cbs ο
xpôvos εκπνέει ο αντιπρόεδρο5 tos
Κομισιόν.Βάλντΐ5 Ντομπρόβσκιε μιλάει
στην Κ για το τέλθ5 Νοεμβρίου κυβέρνηση

και θεσμοί αξιολογούν διαφορετικά

την πρόοδο που έχει συντελεστεί

Το Μαξίμου εκτιμά ότι έχει εκπληρωθεί

το 90 των δεσμεύσεων
npoaôiopiÇovtas os εκκρεμή τα θέματα
tos npooroaias npooTOS κατοικίαε του
ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και
tos λειτουργία των φαρμακείων ενώ
οι εκπρόσωποι των δανειστών θεωρούν
ότι οι εκκρεμότητε5 είναι πολύ περισ
σότερεβ Προκειμένου να κλείσουν κάποια

από τα προαπαιτούμενα αναμένεται
η κατάθεση νομοσχεδίου αύριο

στη Βουλή Σελ 4

Νέο πεδίο σύγκρουσης με τους θεσμούς τα φαρμακεία
Με την κατάθεση πολυνομοσχεδίου
που αναμένεται να έρθει στη Βουλή
αύριο η κυβέρνηση επιχειρεί να
κλείσει τα περισσότερα από τα ζητήματα

που έχουν παραμείνει ανοιχτά

σε σχέση με την πρώτη αξιολόγηση

προκειμένου να προχωρήσει

η ολοκλήρωσή της και να
επιτευχθεί η εκταμίευση της υπο
δόσης των 2 δισ ευρώ δεδομένης
και της αυξανόμενης πίεσης από
την απομείωση των ταμειακών διαθεσίμων

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου

αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο
αυτό θα περιλαμβάνει ορισμένα
θέματα που είχαν μείνει εκτός του
πρώτου πολυνομοσχεδίου με τα
προαπαιτούμενα προκειμένου να
γίνει επί αυτών συζήτηση με τους
εκπροσώπους των θεσμών καθώς
και ορισμένες διορθώσεις με βάση
παρατηρήσεις και ενστάσεις που
διατυπώθηκαν από την άλλη πλευρά

στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων

ημερών Εντός της εβδο¬

μάδας χωρίς να προσδιορίζεται
επακριβώς η ημερομηνία πρόκειται
να κατατεθεί στη Βουλή και το νομοσχέδιο

για την ανακεφαλαιοποί
ηση των τραπεζών

Πάντως για άλλη μια φορά οι
εκτιμήσεις των κυβερνητικών στελεχών

και των εκπροσώπων των
θεσμών αναφορικά με τον βαθμό
εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων

απέχουν Χθες με αντικείμενο
την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης

των μέτρων που περιλαμβάνονται

στη συμφωνία συνεδρίασε

το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Οικονομικής Πολιτικής ΚΎ

ΣΟΙΠ όπου όπως αναφέρθηκε
διαπιστώθηκε ότι o βαθμός υλοποίησης

προσεγγίζει το 90 των
δράσεων που αφορούσαν το χρονικό

διάστημα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου

Σχολιάζοντας την εκτίμηση
αυτή εκπρόσωποι των δανειστών
ανέφεραν στην Κ ότι τις τελευταίες

ημέρες ολοκληρώθηκε η επε

Η κυβέρνηση
καταθέτει πολυνομοσχέδιο
με προαπαιτούμενα προκειμένου

να εκταμιευθεί
η υποδόση των 2 δισ

Επιφυλακτικοί οι εκπρόσωποι

των δανειστών

ξεργασία ορισμένων μέτρων που
ήταν σε εκκρεμότητα και αρκετά
άλλα είναι κοντά στο va ολοκληρωθούν

ωστόσο θα χρειαστεί
λίγο περισσότερος χρόνος για να
φθάσουμε κοντά σε ποσοστό 90
Από το ΚΥΣΟΙΠ προσδιορίστηκαν
ως εκκρεμή ζητήματα το καθεστώς
προστασίας της πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασμούς η εφαρμογή

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

και το καθεστώς λειτουργίας
των φαρμακείων όπου εντοπίζον¬

ται διαφωνίες για το ποσοστό που
θα πρέπει να κατέχει ο φαρμακοποιός

μέτοχος μειοψηφικού πακέτου

Κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν

στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις

για το κλείσιμο
των θεμάτων αυτών

Την ίδια στιγμή από τις Βρυξέλλες

διατυπώνονται ισχυρές επιφυλάξεις

για τον βαθμό εκπλήρωσης
των προαπαιτουμένων έως το

Euroworking Group της Πέμπτης
το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει
τον δρόμο για την εκταμίευση της
δόσης των 2 δισ ευρώ Ευρωπαίος
αξιωματούχος παρατηρεί ότι θα
ήταν καλό να είχε γίνει η εκταμίευση

της δόσης των 2 δισ πριν
από το Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου

προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο

θα αποτελούσε ένα Θετικό
σήμα προς τα υπόλοιπα κράτη
μέλη ότι καταγράφεται πρόοδος

Από την πλευρά των Θεσμών
τηρείται στάση αναμονής έως

την Πέμπτη για την ολοκλήρωση
της έκθεσης αξιολόγησης που Θα

παρουσιαστεί στο EWG με εκπροσώπους

τους να αναφέρουν
ότι αναμένουν μέχρι τότε να έχουν
ικανοποιηθεί περισσότερα προαπαιτούμενα

από την ελληνική
πλευρά Η εκτίμηση αυτή πιθανότατα

σχετίζεται με την προοπτική

κατάθεσης του νομοσχεδίου
για εκκρεμή ζητήματα της

αξιολόγησης Αναφορικά με τους
αριθμούς να σημειωθεί ότι όταν
έφθασαν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι

των θεσμών είχαν ολοκληρωθεί

14 από τα 49 προαπαιτούμενα
της πρώτης αξιολόγησης

και διαπιστώθηκε ότι πολλά άλλα
βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση

Το αυστηρό μήνυμα που
στέλνει πάντως Ευρωπαίος αξιωματούχος

είναι ότι ακόμη και
τρία θέματα να παραμείνουν ανοιχτά

πάλι υπάρχει πρόβλημα
ΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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Αυξάνονται οι διαρροές οτην απεργία φαρμακοποιών
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Χωρίς σοβαρά προβλήματα εξυπηρετήθηκαν

οι πολίτες χθες δεύτερη

ημέρα της απεργίας των φαρμακοποιών

από εφημερεύοντα
φαρμακεία αλλά και από φαρμακεία

που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις

Η συμμετοχή στην
απεργία αν και όχι καθολική είναι
σε υψηλά επίπεδα Ωστόσο όσο
συνεχίζεται τόσο και αυξάνονται
οι διαρροές κυρίως στα μεγάλα
αστικά κέντρα από φαρμακεία
που δεν αντέχουν οικονομικά να
μείνουν κλειστά Υπάρχουν μάλιστα

και φαρμακοποιοί που δεν
απεργούν από άποψη αν και διαφωνούν

κάθετα στις προωθούμενες
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό θεωρούν

ότι πρόκειται για μία μάχη
χαμένη εκ των προτέρων Την
πρώτη ημέρα της απεργίας είμαστε
ανοιχτά δέκα φαρμακεία στην περιοχή

Συνολικά λειτουργούν 70
Η κίνηση στα φαρμακεία μας ήταν

Αρκετά φαρμακεία δεν
αντέχουν οικονομικά
να μείνουν κλειστά
μεγάλη Σήμερα σ.σ χθες η κίνηση

είναι μικρότερη πιθανόν
επειδή άνοιξαν και άλλα φαρμακεία

ανέφερε στην Κ φαρμακοποιός

της Αθήνας
Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ανά

τη χώρα πραγματοποιούν γενικές
συνελεύσεις και επιλέγουν να συνταχθούν

με την απόφαση για τις
24ωρες κυλιόμενες απεργίες του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

ο οποίος επανεξετάζει σε
καθημερινή βάση τη στάση του
Σήμερα που τα φαρμακεία ούτως
ή'άλλως είναι κλειστά λόγω της
εθνικής εορτής το Δ.Σ του ΠΦΣ
θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης

για το μέλλον των κινητοποιήσεων

σταθμίζοντας τυχόν νέα
δεδομένα

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί το Δ.Σ του ΠΦΣ
προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Τουλάχιστον έως χθες το απόγευμα

δεν υπήρχε νεότερη ενημέρωση

από την κυβέρνηση σχετικά

με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

που θα ρυθμίζει το θέμα του
ιδιοκτησιακού των φαρμακείων
Η ΚΥΑ δεν έχει υπογραφεί καθώς
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές για επιμέρους

θέματα Σίγουρο πάντως θεωρείται
ότι θα δίνει τη δυνατότητα και σε
μη φαρμακοποιούς να κατέχουν
κατά πλειοψηφία φαρμακεία έως
και 80 Οι φαρμακοποιοί τονίζουν
τον κίνδυνο δημιουργίας καρτέλ
στο φάρμακο που και θα αυξήσουν
τη φαρμακευτική δαπάνη και θα
επιδεινώσουν την εικόνα της πολυφαρμακίας

στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση

της κυβέρνησης μετά
τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

το καθεστώς λειτουργίας
των φαρμακείων μαζί με την
προστασία της πρώτης κατοικίας
και τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση
είναι στα ζητήματα που εκκρεμούν

στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

λόγω της πολυπλοκότητας

τους καθώς και σε διαφωνίες

πολιτικού χαρακτήρα με
τους θεσμούς Η ανακοίνωση
αυτή που γίνεται εν μέσω κινητοποιήσεων

φαρμακοποιών έρχεται

σε αντίθεση με πρόσφατη
δήλωση υψηλόβαθμου κυβερνητικού

παράγοντα που κατόπιν
συνάντησης με τους εκπροσώπους

των δανειστών είχε πει ότι
η τρόικα φαίνεται ότι δέχεται τις
προτάσεις της κυβέρνησης στο
ζήτημα υποχρεωτική συμμετοχή
και φαρμακοποιού στο μετοχικό
κεφάλαιο του φαρμακείου
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H Microsoft
προτίμησε
τη Ρουμανία
Η Ελλάδα διώχνει επενδύσεις

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

καθώς και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

αναπτυξιακού χαρακτήρα
αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις

για την προσέλκυση αμερικανικών
επενδύσεων στην Ελλάδα σύμφωνα

με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού

Εμπορικού Επιμελητηρίου
Σίμο Αναστασόπουλο Προς το

παρόν επενδύσεις φεύγουν ή ακυρώνονται

όπως αυτή της Microsoft
που σχεδίαζε να δημιουργήσει support

center στην Ελλάδα αλλά λόγω
αβεβαιότητα5 προτίμησε τη Ρουμανία
Ετσι η όποια άφιξη αμερικανικών
κεφαλαίων αναμένεται από τα λεγόμενα

distress funds που είναι βραχυπρόθεσμα

Σελ 20
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Η αβεβαιότητα διώχνει αμερικανικές επενδύσεις
Η Microsoft ακύρωσε μεγάλο project στην Ελλάδα και πηγαίνει στη Ρουμανία Ξεκάθαρη πολιτική μεταρρυθμίσεων ζητούν οι επενδυτές

Οχι μόνο δεν έρχονται νέες αμερικανικές

επενδύσεις αλλά φεύγουν
και αυτές που υπάρχουν ή ακυρώνουν

σχέδια που δρομολογούσαν
στη χώρα μας

Πρόσφατο παράδειγμα η ματαίωση
της μεγάλης επένδυσης της

Microsoft στην Ελλάδα για τη δημιουργία

του κέντρου υποστήριξης
των προϊόντων της που θα έδινε
550 θέσεις εργασίας Η αμερικανική

πολυεθνική προτίμησε τελικό
να υλοποιήσει την επένδυση στη
Ρουμανία

Επιπλέον φαρμακευτικές εταιρείες

αμερικανικών συμφερόντων

Distress funds
Σε αυτήν τη φάση η όποια απόβαση

αμερικανικών κεφαλαίων
στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει
σχεδόν αποκλειστικά από χα λεγόμενα

distress funds που ήδη προετοιμάζονται

προκειμένου να εξαγοράσουν

μεγάλο μέρος των κόκκινων

δανείων Πάντως υπάρχει
ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων

για επενδύσεις ιδίως
στους κλάδους του τουρισμού της
ενέργειας και των logistics

εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης

τους από την ελληνική αγορά
καθώς βλέπουν τις οφειλές του

Δημοσίου προς αυτές να διογκώνονται

κοιτώντας κυρίως προς
την Κύπρο και τη Βουλγαρία

Η αμερικανική κυβέρνηση και
επενδυτική κοινότητα περιμένουν
ένα δείγμα γραφής με επιτάχυνση
των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων

είπε χθες ο πρόεδρος του Ελ
ληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σίμος Αναστασόπουλος
προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος

Grexit υπάρχει ακόμη στο μυαλό
των επενδυτών Σελ 20

Ο αμερικανικός κολοσσός προτίμησε τη Ρουμανία για το κέντρο υποστήριξης
των προϊόντων του Επιπλέον φαρμακευτικές αμερικανικών συμφερόντων
εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη χώρα
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«Τρύπα» 2 δισ. ευρώ
στα έσοδα το 9μηνο
Δραματική είναι η εικόνα που Παρουσιάζουν τα
στοιχεία του Προϋπολογισμού, κυρίως στο σκέλος
των εσόδων, εξέλιξη Που οφείλεται στην αδυναμία
των φορολογουμένων να πληρώσουν τους φόρους
που τους έχουν καταλογισθεί. Ενδεικτικά είναι τα
στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από τα
οποία προκύπτει ότι τον προηγούμενο μήνα οι φορολογούμενοι 

δεν κατάφεραν να πληρώσουν φόρους 

ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Ακόμα και με τα αναθεωρημένα 

στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού, 

καταγράφεται «τρύπα» ύψους 2 δισ. ευρώ
το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίς
τους αναθεωρημένους στόχους η υστέρηση στα
έσοδα προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ. Σελ. 19

«Τρύπα» 2 δισ. ευρώ σ ι έσοδα του προϋπολογισμού το 9μηνο
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμούΔραματική είναι η εικόνα nou παρουσιάζουν 

τα στοιχεία του 
προϋπολογισμού, 

κυρίως στο σκέλος
των εσόδων, εξέλιξη που οφείλεται 

στην αδυναμία των φορολογουμένων 

να πληρώσουν τους
φόρους που τους έχουν καταλογισθεί. 

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από τα οποία προκύπτει ότι

τον προηγούμενο μήνα οι 
φορολογούμενοι 

δεν κατάφεραν
να πληρώσουν φόρους ύψους
1,5 δισ. ευρώ.

Ακόμα και με τα αναθεωρημένα 
στοιχεία του προσχεδίου

του προϋπολογισμού, καταγράφεται 

«τρύπα» ύψους 2 δισ. ευρώ
το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, 

ενώ χωρίς τους αναθεωρημένους 

στόχους η υστέρηση 

στα έσοδα προσεγγίζει τα
5 δισ. ευρώ. Παρά τις δυσμενείς
συνθήκες, ο προϋπολογισμός
καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα 

ύψους 3 δισ. ευρώ, γεγονός 
που αποδίδεται στη στάση

πληρωμών από πλευράς ελληνικού 

Δημοσίου. Οπως προκύπτει
από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν 

χθες, μέχρι το τέλος
του έτους πρέπει να εισπραχθούν
19,1 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί
ο νέος στόχος του προϋπολογισμού. 

Ειδικότερα:
1. Το ύψος των καθαρών εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 34,292 δισ. ευρώ.

ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ιαν. - Σεπτ. 2014 Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015

(τροποποιημένη ιαμί ση) Πραγματοποίηση Πραγματοποίηση Στόχος Διαφορά

Καθαρά ι    fe   .τικού προϋπολογισμού	 Μ 	 37.277 34.292 36.341 -2.049

Καθαρά Η Κι „Λιικού προϋπολονισμού- ».·.#
33.869 32.222 34.271 -2.048

Εσοδα προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 3.408 2.069 2.070 -1

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 39.562 36.196 40.077 -3.881

Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 35.914 34.025 36.667 -2.642

Δαπάνες προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 3.648 2.170 3.410 -1.240

Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού 2.532 3.072 1.271 1.802

Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού -2.285 -1.904 -3.737 1.833

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

παρουσιάζοντας μείωση κατά
2,049 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι
του αναθεωρημένου στόχου. Ειδικότερα, 

αύξηση έναντι του στόχου 

παρατηρείται στα έσοδα από
τις εξής πηγές:
•	Φόρο εισοδήματος νομικών
προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ ή
1,0%.
•	Φόρο εισοδήματος ειδικών

κατηγοριών κατά 25 εκατ. ευρώ
ή 2,4%.
•	Φόρους στην περιουσία κατά
21 εκατ. ευρώ ή 1,9%.
•	Λοιπούς φόρους συναλλαγών
κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%.
Αντίθετα, μειωμένα έναντι του
στόχου είναι τα έσοδα από:
•	Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 

κατά 194 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

•	ΦΠΑ λοιπών κατά 80 εκατ. ευρώ 

ή 1,0%.
•	Φόρο ασφαλίστρων κατά 44
εκατ. ευρώ ή 16,5%.
•	Λοιπούς φόρους κατανάλωσης
κατά 40 εκατ. ευρώ ή 16,7%.
•	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,6%.

2. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν 

σε 2,022 δισ. ευρώ, σημει¬

ώνοντας μείωση κατά 222 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου.

3.	Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν στα
36,196 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται 

μειωμένες κατά 3,881 δισ.
ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες 

του τακτικού προϋπολογισμού 

παρουσιάζονται μειωμένες 
σε σχέση με την αντίστοιχη

περίοδο του 2014 κατά 1,889 δισ.
ευρώ ή σε ποσοστό 5,3%, παρά
το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί
επιπλέον 56 εκατ. ευρώ για εφημερίες 

ιατρών ΕΣΥ, 56 εκατ. ευρώ
για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, 50 εκατ. ευρώ για την
έκτακτη οικονομική ενίσχυση
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης, 43 εκατ.
ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας
και 24 εκατ. ευρώ για επίδομα
θέρμανσης.

4.	Οι δαπάνες του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2,170
εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,240
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε
2.069 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο
οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 

ανήλθαν σε 4,327
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
αυξημένες κατά 259 εκατ. ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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[φαρμακιυΌκές]

Συνταγματικό
το rebate

Συνταγματικό 
κρίθηκε από

το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου 

της Επικρατείας το rebate. 

Το ΣτΕ απέρριψε αίτηση του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος, για
ακύρωση υπουργικής απόφασης, 

με την οποία καθορίστηκαν 
οι διαδικασίες και ο τρόπος

απόδοσης του πόσου «επιστροφής» 

και «πρόσθετης κλιμακούμενης 

επιστροφής» σε
εκτέλεση του Ν. 4052/2012,
που προσβλήθηκε ως αντισυνταγματικός.

Ειδικότερα, με το επίμαχο
μέτρο προβλέφθηκε ότι βαρύνει 

αποκλειστικά τις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις ποσοστό 

9% επί της τιμής παράγωγου 
ή εισαγωγέα για κάθε φάρμακο 

που συνταγογραφείται
από γιατρό και καλύπτεται από
ασφαλιστικούς φορείς, με αποτέλεσμα 

να υποχρεώνονται οι
επιχειρήσεις να επιστρέφουν
το ποσό αυτό στους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς τον ΕΟ-
ΙΊΥΥ και τον Οίκο Ναυτου. Αντίστοιχη 

επιβάρυνση προβλέφθηκε 

ανάλογα και με συνολικό 

όγκο πωλήσεων σε τριμηνιαία 

βάση. ISID:9823062]
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