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θή/ί/Deal
Κωνσταντίνος Λουραντος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

θέλουν να μας κάνουν αυτοφωράκηδες
Τα πάνω κάτω στις ρυθμίσεις του επαγγέλματος Δεν είμαστε κομμωτήρια

ρμαιο των καρτέλ και
™ των offshore εταιριώνkn γίνεται το φαρμακείο

Η υπο έκδοση μέχρι την ώρα
που γράφονταν αυτές οι
γραμμές Υπουργική Απόφαση

που φέρνει τα πανω-κάτω
τόσο στις ρυθμίσεις επαγγέλματος

φαρμακοποιού αλλά
και το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

δόθηκε προς έγκριση
στο EURO-GROUP

Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση
ζητά την άδεια των Ευρωπαίων

για να νομοθετήσει
Είναι μια ενδοτική κυβέρνηση

υποτέλειας Η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας και

του Υπουργείου Ανάπτυξης ουδέποτε

διαπραγματεύθηκε καταγγέλλει

ο πρόεδρος του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κωνσταντίνος Λουράντος
Μας ζήτησαν ισοδύναμα Μα

έχει ισοδύναμα η Υγεία Είναι
τραγικό ο υπουργός υγείας που
είναι και γιατρός να μην κατανοεί

ότι τα φαρμακεία δεν είναι
σαν τα αρτοποιεία ή τα κομμωτήρια

συμπληρώνει
Δεν μιλώ για τον κ Σταθά

κη που κυνικά παραδέχθηκε ότι
αυτό που έχει προτεραιότητα είναι

να πάρουμε τα 2 δισ και ας
έχουμε δίκιο

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
προσχηματικά προϋποθέτει εταίρο

φαρμακοποιό με ποσοστό
τουλάχιστον 20 καθιστώντας
τον όμως υπεύθυνο για την διανομή

φαρμάκων
Δηλαδή η Κυβέρνηση μεθοδεύει

τη μετάλλαξη του Φαρμακοποιού

σε αυτοφωράκια
και την παράδοση άνευ όρων σε
καρτέλ και offshore εταιρίες

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΤΟ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Σε κάθε λάθος λοιπόν ο Φαρμακοποιός

θα κινδυνεύει να διωχθεί

όπως ο αυτοφωράκιας στα
νυκτερινά κέντρα

Ζητήσαμε τουλάχιστον το
αυτονόητο δηλαδή να μην
υπάρχει καθετοποίηση της αγοράς

Δεν μπορεί η φαρμακευτική
εταιρία ή ο χονδρέμπορος

φαρμάκων να είναι ιδιοκτήτης
φαρμακείων

Ποιος εγγυάται στον Έλληνα
πολίτη ότι μέσω ενός συστήματος

κατευθυνόμενης συντομογραφίας

να ασκήσει πολιτική
πώλησης συγκεκριμένων σκευασμάτων

αναρωτιέται ο πρόε

Ουδέποτε
διαπραγματεύτηκαν

Είναι μια
κυβέρνηση
υποτέλειας
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δρος του ΠΦΣ
Το προσχηματικό και για το

θεαθήναι 20 της προβλεπόμενης
συμμετοχής του Φαρμακοποιού

ουσιαστικά τον καθιστά
υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί
ανεξάρτητα εάν πλέον θα ενεργεί

κατ εντολήν του επιχειρηματία
εταίρου

Παράλληλα στερεί από τον
Έλληνα πολίτη την αξιόπιστη επιστημονική

συμβουλή και συμβολή
του φαρμακοποιού τον οποίο

η ΚΥΑ καθιστά υποχείριο του εμφανούς

ή αφανούς εταίρου
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος απέρριψε ως απαράδεκτη

την Υπουργική Απόφαση
και καταγγέλλει ότι υπαγορεύθηκε

οπό συγκεκριμένα συμφέροντα

τα οποία άλλωστε
μνημονεύονται ξεκάθαρα από το
κείμενο της εν λόγω ΥΑ

Η επιστολή του ΠΦΣ προς το
Υπουργείο έχει ως εξής

Οφείλουμε να ομολογήσουμε
ότι το περιεχόμενο του σχεδίου

της ΚΥΑ που λάβαμε σήμερα
μας προκάλεσε οργή και απογοήτευση

για τη στάση της ελληνικής

κυβέρνησης Είναι
προφανές ότι οι πιέσεις των δανειστών

και άλλων ημεδαπών και
αλλοδαπών επικράτησαν των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

του ενωσιακού κε¬

κτημένου και της ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας Η άνευ
όρων παράδοση της Υγείας του
Έλληνα πολίτη στα καρτέλ και
τα ολιγοπώλια είναι πλέον γεγονός

Οι φαρμακοποιοί της χώρας
απορρίπτουμε μετά βδελυγμίας

την εν λόγω ΚΥΑ και την επιστρέφουμε

ως απολύτως απαράδεκτη

Ο Π Φ Σ δηλώνει ότι άμεσα
θα προσφύγει στα ελληνικά και
ευρωπαϊκά δικαστήρια καθώς
και σε όλα τα αρμόδια ευρωπαϊκά

όργανα

Κύριε Υπουργέ Υγείας κύριοι
Υπουργοί της Κυβερνήσεως να
είστε απολύτως βέβαιοι ότι το νομοθετικό

αυτό έκτρωμα πολύ σύντομα

θα εκπέσει στις αίθουσες
των δικαστηρίων αλλά και κατά
την εφαρμογή του στην κοινωνία

ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άνευ όρων η παράδοση στα καρτέλ
Η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων

υπουργείων και η ελληνική κυβέρνηση απέδειξαν

ότι μόνο κατ ευφημισμόν κυβερνούν
Οι πιέσεις των δανειστών επικράτησαν

των ευρωπαϊκών αποφάσεων Στην ουσία

αφού εξαθλίωσαν οικονομικά τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις ακόμη και αυτές
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
Υγείας παραδίδουν τα κουφάρια τους σε
εσωτερικά και εξωτερικά συμφέροντα λέει

ο κ Λουράντος

Η άνευ όρων παράδοση της Υγείας του
Έλληνα πολίτη στα καρτέλ και τα ολιγοπώλια

είναι πλέον γεγονός σημειώνει

Οι φαρμακοποιοί θα προσφύγουν στα
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια καθώς
και σε όλα τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα
Ήδη το νομικό επιτελείο του ΠΦΣ έχει κάνει

φύλλο και φτερό την απόφαση και στοιχειοθετεί

την προσφυγή
Το υπουργείο Υγείας πυροδότησε μια

υγειονομική βόμβα Με την υπογραφή της
θα την απασφαλίσει Έχει χρόνο να αποδείξει

ότι ενδιαφέρεται για την φαρμακευτική
περίθαλψη Εμείς θα την ανατρέψουμε

την απόφαση αυτή που δεν έχει άλλη
όμοιά της στην Ευρώπη

Τα μνημόνια και η δήθεν αναγκαιότητα
της χρηματοδότησης πρέπει να σταματήσουν

να αποτελούν το πρόσχημα για την
καταστροφή της χώρας κατέληξε ο κ Λουράντος
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Ετοιμάζονται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη οι φαρμακοποιοί

Α ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ms υπουργικής
απόφασης επιδιώκουν οι φαρμακοποιοί

ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ άμεσα στο Συμβούλιο

της Επικρστείας την Κοινή
Υπουργική Απόφαση με την οποία απελευθερώνεται

το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

προτίθενται οι φαρμακοποιοί
εκτιμώντας ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες

να πετύχουν την ακύρωσή της
Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το
δεύτερο εδάφιο του πρώτου άρθρου το
οποίο προβλέπει πως δεν χορηγείται
άδεια φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα
με εξαίρεση τους συνεταιρισμούς της
Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών

Ελλάδος Στο στόχαστρο των

φαρμακοποιών έχουν μπει και άλλες διατάξεις

όπως εκείνη που αναφέρεται
στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει
κάποιο φυσικό πρόσωπο προκειμένου
να αποκτήσει άδεια φαρμακείου Την
απόφαση χτένισαν χθες οι νομικοί
σύμβουλοι του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ Ηλίας Δημη
τρέλλος και του Συλλόγου Αττικής
ΦΣΑ Σοφία Αγγέλου Στην ΚΥΑ

προβλέπονται

συνοπτικά τα εξής Αδεια
λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται σε
φαρμακοποιούς και μη Δεν χορηγούνται

άδειες σε νομικά πρόσωπα εταιρεί¬

ες με εξαίρεση τον συνεταιρισμό που

αναφέρεται πιο πάνω ΟΣΦΕ Κάθε
άδεια αντιστοιχεί σε ένα φαρμακείο Για
το τρέχον έτος επιτρέπεται η χορήγηση
έως πέντε αδειών με τον αριθμό τους
να μπορεί να αυξάνεται ετησίως κατά
μία άδεια έως το 2020 δέκα άδειες συνολικά

Τα φαρμακεία που ανήκουν σε μη φαρμακοποιούς

λειτουργούν με τη μορφή
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
ΕΠΕ στις οποίες πρέπει να μετέχει

υποχρεωτικά φαρμακοποιός με ελάχιστο

ποσοστό 20
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Αποφασίζουν το Σάββατο για νέες κινητοποιήσεις ενώ θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη

Με 20 οι φαρμακοποιοί στα εταιρικά φαρμακεία
Σύμφωνα

με Κοινή Υπουργική Απόφαση
που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας
και Υγείας Μοναδική προϋπόθεση για

την ίδρυση καιλειτουργία φαρμακείου είναι στην
εταιρική σύνθεση να συμμετέχουν φαρμακοποιοί

με ποσοστό τουλάχιστον 20 Παράλληλα ορίζεται

ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών
οι δέκα 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα

έως το 2020
Οι φαρμακοποιοί θα συνεδριάσουν το Σάββατο

προκειμένου να αποφασίσουν την κλιμάκωση

των κινητοποιήσεών τους ενώ θα προσφύγουν
και στη Δικαιοσύνη

Χθες τασυναρμόδια υπουργεία Οικονομικών
και Υγείας κοινοποίησαν στους φαρμακοποιούς
την ΚΥΑ με την οποία θεσπίζονται διατάξεις που
καθορίζουν την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλά¬

δα την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως τη διοικητική

περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα
προσόντα των αιτούντων τις άδειες φαρμακοποιών

ή άλλων φυσικών προσώπων
Όπως αναφέρεται τα φαρμακεία των ιδιωτών

μη φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν

υποχρεωτικά με την μορφή της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης που πρέπει να έχει
συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

του φαρμακείου Στην εταιρική σύνθεση των
ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί
μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος με ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον 20 και ο ορισθείς υπεύθυνος

φαρμακοποιός για τη λειτουργία κάθε
φαρμακείου Άμεση ήταν η αντίδραση των
φαρμακοποιών σύμφωνα με τους οποίους η ΚΥΑ

προβλέπει τη μετάλλαξη του φαρμακοποιού
σε αυτοφωράκια και την παράδοση άνευ όρων
σε καρτέλ και off-shore εταιρείες

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
χαρακτηρίζει προσχηματικό το 20 της προβλεπόμενης

συμμετοχής του φαρμακοποιού αφού
ουσιαστικά τον καθιστά υπεύθυνο για οτιδήποτε

συμβεί ανεξάρτητα εάν πλέον θα ενεργεί κατ
εντολήν του επιχειρηματία εταίρου

Ο ΠΦΣ απορρίπτει ως απαράδεκτη την Υπουργική

Απόφαση και καταγγέλλει ότι υπαγορεύθηκε

από συγκεκριμένα συμφέροντα Επιπλέον
οι φαρμακοποιοί δηλώνουν ότι άμεσα θα

προσφύγουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

καθώς και σε όλα τα αρμόδια ευρωπαϊκά
όργανα

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Στα σκαριά η μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία του κόσμου

Ετοιμάζουν τον γάμο
τους Pfizer και Allergan

Εάν οι διαπραγματεύσεις

ολοκληρωθούν θα πρόκειται

για το μεγαλύτερο deal του

2015 ξεπερνώντας την
εξαγορά της SABMiller από

την AB InBev που θα

δημιουργήσει έναν κολοσσό με

χρηματιστηριακή αξία
330 δισ δολ

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΖΑΝβΟΠΟΥΛΟΥ

Ακόμα
ένα mega-deal θα

προστεθεί στημακρά αλυσίδα

των συμφωνιών εξαγορών

και συγχωνεύσεων φέτος εάν
ολοκληρωθούνοιδιαπραγματεύσεις
για φιλική συγχώνευση που ξεκίνησαν

οιφαρμακοβιομηχανίες Pfizer
κατασκευάστρια του Viagra με την

Allergan τηνδημιουργότου Botox
Στηνπραγματικότητα ημεγαλύτερη
Pfizer με κεφαλαιοποίηση 218 δισ
δολ επιδιώκει να εξαγοράσει την
Allergan με κεφαλαιοποίηση 113
δια δολ Σε κάθε περίπτωση εάν η
συμφωνία κλείσει θα πρόκειται για
τη μεγαλύτερη του έτους ξεπερνώντας

τον γάμο της μπίρας μεταξύ
AB InBev και SABMiller 104 διο
δολ και θα δημιουργήσει τη μεγα¬

λύτερη φαρμακοβιομηχανία του
κόσμου με χρηματιστηριακή αξία
330 δισ δολ εκθρονίζοντας την
Johnson Johnson Η Pfizer επιδιώκει

να εξαγοράσει την Allergan
αμερικανική εταιρεία με έδρα στο
Δουβλίνο πρωτίστωςγιανα μεταφέρει

στην Ιρλανδίατηφορολογικήτης
έδρα και να μειώσει τη φορολογική
της επιβάρυνση

Σύμφωνα με τη Wall Street
Journal τακέρδητηςAllergan φορολογήθηκαν

πέρυσι με πραγματικό
συντελεστή4,8 έναντι25,5 γιατην
Pfizer Οπως τόνισε ο διευθύνων
σύμβουλοςτης Pfizer ΙανΡιντ η εταιρεία

ανταγωνίζεται τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες

με δεμένα χέρια
εξαιτίας του φορολογικού πλαισίου
σηςΗΠΑ Γιατον ίδιολόγο άλλωστε

η Pfizer προσπάθησε ανεπιτυχώς
πέρυσι να εξαγοράσει τη βρετανική
Astra Zeneca

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Πέραν του φορολογικού

παράγοντα ησυμφωνίατων
δυο θα συνδύαζε τα δημοφιλή προϊόντα

ομορφιάς της Allergan όπως το
Botox με το οπλοστάσιο των

προστατευμένων

απόπατένταφαρμάκων
της Pfizer Ορισμένοι αναλυτές παρατηρούν

μάλιστα ότι ο γόμος θα
μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για
μια κίνηση που η Pfizer εξετάζει εδώ
και καιρό Τη διάσπαοή τιις σε δύο
ξεχωριστές μονάδες μιαγια τα πατε
νταρισμένα φάρμακα και μια για τα
φάρμακα εκτός πατέντας Θα πρέπει
πάντως να σημειωθείότιη πιθανολογούμενη

συγχώνευση με την Pfizer

δενανατρέπειτασχέδιατηςAllergan
να πουλήσει τη μονάδα γενοσήμων
φαρμάκων της στην ισραηλινή Teva
έναντι 40 δισ δολ σε ένα deal που

αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
αρχές του 2016 Τέλος η Pfizer που
ανακοίνωσε μείωση του κύκλου εργασιών

της κατά 2,2 το γ'τρίμηνο
του έτους διαμορφώθηκε στα 12,09
δισ δολ θα αποκτούσε πρόσβαση
στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες

της Allergan που έτρεχαν

με ρυθμό 10

ΕΜΠΟΔΙΑ Η χρονική στιγμή για
τιιν σύναψη του γάμου είναι ιδανική

καθώς οι αποτιμήσεις των
φαρμακοβιομηχανιών

έχουνυποχωρήσει
μετάτηδέσμευσητηςΧίλαριΚλίντον
που διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών

γιατιςπροεδρικέςεκλογές
του 2016 για μειώσεις στις τιμές των
φαρμάκων Αυτό ωστόσο δενσημαίνει

απαραιτήτωςότιοιδιαπραγματεύσεις
θα έχουν αίσιο τέλος Οι αρχές

των ΗΠΑ δεν βλέπουν με καλό μάτι
ταλεγόμεναtax inversions όπου μια
αμερικανική εταιρεία εξαγοράζειμια
ξένη για φορολογικά οφέλη ενώ η
Allergan έχει προειδοποιήσει ότι θα
διεκδικήσειμεγάλοpremium εξαγοράς

Οπως δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Μπρεντ Σόντερς
Είναι μια εξαιρετική εταιρεία και

όποιος θέλει να την αγοράσει θα
πρέπει να πληρώσει ακριβά
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ

Οργή φαρμακοποιών
για άδειες ίδρυσης
Εως και δέκα άδειες ίδρυσης φαρμακείων

Πανελλαδικά θα επιτρέπεται να
έχουν ιδιώτες μη φαρμακοποιοί υπό
την προϋπόθεση σύστασης ΕΠΕ στην
οποία θα συμμετέχει υποχρεωτικά κατά
τουλάχιστον 20 φαρμακοποιός Το
σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης
έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των
φαρμακοποιών Σελ 5

Οργισμένοι οι φαρμακοποιοί για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εως και δέκα άδειες ίδρυσης φαρμακείων

πανελλαδικά θα επιτρέπεται

να έχουν ιδιώτες μη φαρμακοποιοί

υπό την προϋπόθεση
σύστασης ΕΠΕ στην οποία θα
συμμετέχει υποχρεωτικά κατά
τουλάχιστον 20 φαρμακοποιός
Αυτό προβλέπει το σχέδιο Κοινής
Υπουργικός Απόφασης των υπουργών

Οικονομίας Γ Σταθάκη και
Υγείας Ανδρ Ξανθού για τις αλλαγές

του ιδιοκτησιακού των φαρμακείων

Το υπουργείο Υγείας
απέστειλε χθες προς ενημέρωση
το σχέδιο ΚΥΑ στον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο ο οποίος
το επέστρεψε ως απολύτως απαράδεκτο

Όι φαρμακοποιοί που
από χθες το πρωί άνοιξαν ξανά
τα φαρμακεία τους σχεδιάζουν
να προσφύγουν στα ελληνικά και
τα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά
της ΚΥΑ

Ειδικότερα όπως αναφέρει το
σχέδιο ΚΥΑ οι άδειες ίδρυσης

φαρμακείων χορηγούνται σε
φαρμακοποιούς

και άλλα φυσικά πρόσωπα

πολίτες κράτους μέλους
της Ε.Ε από την περιφέρεια Τα
φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών

που ιδρύονται μετά
την έναρξη ισχύος της απόφασης
λειτουργούν υποχρεωτικά με τη
μορφή της ΕΠΕ που πρέπει να
έχει συσταθεί πριν από τη χορήγηση

της άδειας λειτουργίας του
φαρμακείου Οπως αναφέρεται
στην ΚΥΑ στην εταιρικό σύνθεση
των ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν
μη φαρμακοποιοί μετέχει υποχρεωτικά

ως εταίρος με ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον 20
και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός

για τη λειτουργία κάθε
φαρμακείου Τα φαρμακεία για τα
οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε
φαρμακοποιό μπορούν να λει
τουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις
είτε με όποια εταιρική μορφή του
αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι

τους πλην εκείνης της ανώνυμης

εταιρείας

CFIO

Εληξαν χθες οι κινητοποιήσεις
των φαρμακοποιών έπειτα από
τρεις ημέρες απεργίας

Θα επιτρέπονται έως
και 10 ανά ιδιώτη
σύμφωνα με το σχέδιο
Κοινής Υπουργικής
Απόφασης

Πλην των ΕΠΕ και των φαρμακοποιών

επιτρέπεται η χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
και σε συνεταιρισμούς φαρμακο
ποιών-μελών της Ομοσπονδίας
Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
Ελλάδος

Για το 2015 επιτρέπεται η χορήγηση

έως πέντε αδειών πιθανόν
ανά ΕΠΕ δεν διευκρινίζεται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ο
ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός
χορηγούμενων αδειών αυξάνεται
κατά μία άδεια κατ έτος μέχρι το
2020 οπότε και ορίζεται ως ανώτατος

επιτρεπόμενος αριθμός αδειών

οι 10 σε πανελλαδική κλίμακα
Αμεση και οργισμένη ήταν n αντίδραση

των φαρμακοποιών που
δηλώνουν ότι άμεσα θα προσφύγουν

στα ελληνικά και ευρωπαϊκά
δικαστήρια καθώς και σε όλα τα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα Ο
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

σε ανακοίνωσή του σημειώνει
ότι η ΚΥΑ επιτρέπει τη

μετάλλαξη

του φαρμακοποιού σε

αυτοφωράκια και την παράδοση
άνευ όρων σε καρτέλ και offshore
εταιρείες Οπως τονίζει το προσχηματικό

και για το θεαθήναι
20 ουσιαστικά καθιστά τον φαρμακοποιό

υπεύθυνο για οτιδήποτε
συμβεί ανεξάρτητα εάν πλέον θα
ενεργεί κατ εντολήν,του επιχειρηματία

εταίρου Επιπλέον καταγγέλλει

ότι n Κοινή Υπουργική
Απόφαση υπαγορεύθηκε από συγκεκριμένα

συμφέροντα και κατηγορεί

την ελληνική κυβέρνηση
ότι μόνο κατ ευφημισμόν κυβερνά
Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία

του ΠΦΣ με τη συμμετοχή
των νομικών συμβούλων του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου

και του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικός έγινε μια πρώτη
ανάγνωση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης και εντοπίσθηκαν τα
σημεία στα οποία θα βασιστεί η
αίτηση ακύρωσης της απόφασης
που θα ασκήσει ο ΠΦΣ στο Συμβούλιο

της Επικρατείας
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Στην Αθήνα το Παγκόσμιο
Συνέδριο Ορθοπεδικής το 2019
Πάνω από 2.000 σύνεδροι και συνοδό μέλη αναμένεται να
επισκεφθούν την Αθήνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης
του 20ου συνεδρίου της Παγκόσμιας Εταιρείας Διάσωσης
των Μελών International Society ofLimp Salvage ISOLS
στην ελληνική πρωτεύουσα το 2019 Την ανάθεση του
συνεδρίου στην Αθήνα υπό την προεδρία του καθηγητή
Ορθοπεδικής διευθυντή της Α Ορθοπεδικής Κλινικής
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Παναγιώτη

Παπαγγελόπουλου αποφάσισε το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Εταιρείας

κατά το πρόσφατο συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε
στο Ορλάντο των ΗΠΑ Τον φάκελο της υποψηφιότητας

συνέταξε η εταιρεία Erasmus μέλα5 του γραφείου
Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων Το
ISOLS 2019 κέρδισε η Αθήνα διαγωνιζόμενη στην τελική
φάση με την Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα
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Ανατιμολογηση
στα φάρμακα

Την ερχόμενη εβδομάδα
αναμένεται να εκδοθεί

το νέο δελτίο τιμών για τα
φάρμακα το οποίο θα περιέχει

τις τιμές όπως προκύπτουν

από τη γενική
ανατιμολόγηση επιδιώκοντας

σημαντική εξοικονόμηση

στη φαρμακευτική
δαπάνη Η ανατιμολόγηση

θα βασιστεί σε όσα
προβλέπονται στην
Υπουργική Απόφαση Δη
μόπουλου η οποία είναι
κάπως πιο ευνοϊκή σε
σχέση με τα όσα προβλέπονται

στο νέο μνημόνιο
με βάση το οποίο θα γίνει
η επόμενη ανακοστολόγηση

μέσα στο 2016 Στο
νέο δελτίο θα δίνονται
και τιμές για τα 140 περίπου

νέα καινοτόμα φάρμακα

τα οποία έχουν
εγκριθεί

εδώ και μερικούς
μήνες Γ Σακ ISID-.9825323
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WH επικεφαλής
της ευρωπαϊκής

διπλωματίας
Φεντερίκο Μογκερίνι
τολμά να μιλά
ανοιχτά για κίνδυνο
διάλυσης της Ε.Ε

Κρίση Διαφορετικές εθνικές απαντήσεις σε ενιαία ευρωπαϊκά θέματα

To προσφυγικό δυναμιτίζει
ταΘεμέλιατηςΕ Ενωσης
Του Μωυσή Λίτση
mlitsis@naftemporiki.gr

Δεν
είναι πια η πιθανότητα

ενός Grexit που απειλεί το
ευρωπαϊκό εγχείρημα αλλά

η προσφυγική κρίση όπως παραδέχεται

η ίδια η επικεφαλής
της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκο

Μογκερίνι Σε ουνέντευξή
της στην ιταλική εφημερίδα II Sole

24 Ore n Μογκερίνι δεν διστάζει

να μιλήσει για κίνδυνο διάλυσης

της Ε.Ε αν δεν καταφέρει να

ανταποκριθεί ουλλογικά στην
προσφυγική

κρίση Αν οι Ευρωπαίοι
περιοριστούν σε εθνικές απαντήσεις

απέναντι σε ένα ευρωπαϊκό
φαινόμενο η κρίση θα επιδεινωθεί

με αλυσιδωτές ανηδράσεις
της κοινής γνώμης κάθε χώρας
και των εθνικών κυβερνήσεων αν
δεν αποκτήσουμε εργαλεία στο
υψος των περιστάσεων δήλωσε
n Μογκερίνι που εκτός των άλλων

είναι και αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χωρίς
τα εργαλεία αυτά υπάρχει ο κίνδυνος

διάλυσης πρόσθεσε χαρακτηριστικά

Οι δηλώσεις Μογκερίνι

έρχονται σε μία στιγμή που
οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν
να ξεφορτωθούντο πρόβλημα των

προσφύγων από την πλάτη τους
και να το φορτώσουν στον γείτονα

ΟΑυστριακός καγκελάριος Βέρνερ

Φάιμαν διαβεβαίωσε πάντως
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ζαν Κλοντ Γιουνκερ σε τηλεφωνική

τους επικοινωνία προχθές

ότι δεν έχουν θέση στην Ευρώπη

οι φράκτες Η Αυστρία έχει
βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο

μάτι του κυκλώνα με τον γερμα¬

νικό Τύπο να αναφέρεται στη ου
νεχιζόμενη εισροή προσφύγων
και μεταναστών στα σύνορα με τη
Γερμανία Στην πόλη Πασάου στα

σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας καταγράφηκαν

συνολικά προχθές
περισσότεροι από 6.500 πρόσφυγες

και μετανάστες

Γερμανία Εχει

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός

Οικονομικών της Γερμανίας
βόλφγκανγκ Σόιμπλε o οποίος τάσσεται

μεν υπέρ της βοήθειας στους
πρόσφυγες αλλά όπως λέει η βοήθεια

αυτή δεν μπορεί να δίνεται
χωρίς όρια Πρέπει να βοηθήσουμε

τους πρόσφυγες οι οποίοι
προέρχονται από χώρες όπου μαίνονται

πόλεμοι και αναζητούν βοήθεια

σε εμάς διαφορετικά n Ευρώπη

δεν θα είναι Ευρώπη επισημαίνει

σε δηλώσεις του προς το
περιοδικό Der Spiegel o Σόιμπλε

Προσθέτει ωστόσο ότι φυσικά
είναι αλήθεια ότι αυτή π βοήθεια

όπως και τα πάντα στη ζωή
δεν μπορεί να είναι χωρίς όρια
Η εισροή των προσφύγων στη Γερμανία

συνεχίζει ο Γερμανός υπουργός

δεν μπορεί να είναι χωρίς
όρια αν επιθυμούμενα μη χάσουμε
την ικανόππά μαςνα προσφέρουμε
βοήθεια και καταφύγιο και στο
μέλλον τασσόμενος υπέρ μιας
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης

του προβλήματος

Ουγγαρία Προσφυγή
στηδκαιοσύνη
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της
Ουγγαρίας ανακοινώνει όπ θα προσφύγει

στη δικαιοσύνη κατά του

σχεδίου της Ε.Ε για τη μετεγκατάσταση

μεταναστών βάσει υποχρεωτικών

ποσοστώσεων αν το
ουγγρικό κοινοβούλιο υιοθετήσει
τον Δεκέμβριο τη σχετική πρόταση

και ζητεί οι πρόσφυγες να απελαύνονται

πίσω στην Ελλάδα
Η Ουγγαρία δεν θέλει να δεχθεί

μετανάστες που απελαύνονται
Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει

να απελαθούν στην Ελλάδα
δήλωσε ο Πάνος Λάζαρ προσωπάρχης

του πρωθυπουργού Βί
κτορ Ορμπαν σε ουνέντευξή Τύπου

προσθέτοντας πως η Ουγγαρία
θα πρέπει να δεχθεί βάσει του

σχεδίου έως 40.000 μετανάστες
Μία άλλη χώρα η Σλοβακία έχει
ήδη ανακοινώσει πως θα προσφύγει

νομικά κατά του σχεδίου

Οι 50.000θέσεκ
δεν είναι μόνιμες
Επίσης σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

αρμόδια για θέματα Μετανάστευσης

Νατάσα Μπερτρό επισήμανε

ότι οι 50.000 θέσεις φιλοξενίας

προσφύγων που θα
δημιουργηθούν

στην Ελλάδα με βάση
τις αποφάσεις της πρόσφατης μίνι

ουνόδου κορυφής της Ε.Ε δεν
αποτελούν θέσεις μόνιμης διαμονής

Η Ευρωπαία εκπρόσωπος διευκρίνισε

ότι από τους 50.000 πρόσφυγες

που θα φιλοξενηθούν στην
Ελλάδα ένα ποσοστό θα μετενκα
τασταθεί σε άλλες χώρες της EE
ένα άλλο ποσοστό θα επιλέξει ενδεχομένως

την οδό αίτησης ασύλου

στην Ελλάδα ενώ όσοι εξ αυτών

δεν έχουν δικαίωμα ασύλου
θα κρατούνται έως ότου επιστρέψουν

στις πατρίδες τους

Αυξήθηκαν
τα ι

0X0

Στους δέκα έφθασαν οι νεκροί
του προχθεσινού μεγάλου
ναυαγίου με μετανάστες και

πρόσφυγες ανοικτά της
Εφταλούς στη βόρεια Λέσβο
Χθες το βράδυ σε ακτή νότια
της Μήθυμνας από κλιμάκιο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
περισυλλέγη η σορός ενός
ακόμα μετανάστη ενώ στη
θάλασσα ανοικτά της περιοχής
όπου έγινε το ναυάγιο από

σκάφος του Λιμενικού Σώματος
περισυλλέγη η σορός μιας
γυναίκας Χθες το μεσημέρι
είχαν περισυλλέγει οι σοροί δύο
ιτοιδιών ηλικίας περίπου τριών
ετών ένα αγοράκι και ένα
κοριτσάκι και δύο ενηλίκων
ενός άνδρα και μιας γυναίκας
Προχθές από τη θάλασσα
ανασύρθηκαν τρείς σοροί δύο
αγόρια ηλικίας περίπου έξι και

ενός έτους και ένας ενήλικας
άνδρας Κατά τη διάρκεια της
νύχτας χθες κατέληξε στο
νοσοκομείο όπου είχε

μεταφερθεί και νοσηλευόταν
άλλο ένα μικρό κορίτσι Στην
παιδιατρική κλινική του
Νοσοκομείου Μυτιλήνης
νοσηλεύονται 1 5 παιδιά ενώ
άλλα τρία μεταφέρθηκαν με
ειδική Γττήοτι Cl 30 οτ ειδική
παιδιατρική ΜΕΘ σε νοσοκομείο
της Αθήνας fSiD.-m.U72i
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fKYÂj

Νέο καθεστώς
ιδιοκτησίας
σταφαρμακεία

Η επέκταση της χορήγησης
αδειών για λειτουργιά φαρμα
κει'ου σε μη φορμακοηοιοτίς ο
περιορισμός της υποχρεωτικής
ουμμετοχήςτου φορμακοποιου
στσ 20 τσυ μ/κ και π δημισυρ
γιά αλυσίδων μέσω ΕΠΕ είναι τα
βασικά σημεία της ΚΥΑ των υη
Οικονομίας και Υγείας που εκδόθηκε

χθες δίνοντας τέλος στο
σίριαλ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

των φορμακείων 1 3
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ΚΥΑ Θεσμοθετούνται οι αλυσίδες Ανοίγει η πόρτα της αγοράς σε μη φαρμακοποιούς Σφοδρή αντίδραση του κλάδου

Πώςαλλάζει
το ιδιοκτησιακό
καθεστώς
τωνφαρμακείων

Αριθμός κατοίκων ανά φαρμακείο
σας χώρες της Ε.Ε ίο 2014

17.828

Πηγή Επείεργαοία οταχΕίων από Annual Report PGEU 20 1 4

Η επέκταση της χορήγησης
αδειώνγια λειτουργία φαρμακείου

σε μη φαρμακοποιούς

ο περιορισμός της υποχρεωτικής

συμμετοχής του
φαρμακοποιού

στο 20 του μ/κ και η
δημιουργία αλυσίδων μέσω ΕΠΕ
είναι τα βασικά σημεία τα οποία
προβλέπει η ΚοινήΥπουργική Απόφαση

των υπουργών Οικονομίας
Ανάπτυξης καιΤουρισμού και Υγείας

που εκδόθηκε χθες δίνοντας
τέλος στο σίριαλ για to ιδιοκτησιακό

καθεστώς ιων φαρμακείων
Η απόφαση αυτή απέχει δραματικά

από τις προσδοκίες των
φαρμακοποιών

οι οποίοι μιλούν για
άνευ όρων παράδοση της υγείας

του Ελληνα πολίτη στα καρτέλ και
τα ολιγοπώλια

Σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται

1 Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων
χορηγούνται σε φαρμακοποιούς
κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

φαρμακοποιού χώρας
μέλους της Ε.Ε καθώς και σε άλλα

φυσικά πρόσωπα πολίτες κρά
τους-μέλους της Ε.Ε από τη Διεύθυνση

ΔημόσιαςΥγείας της Περιφερειακής

Ενότητας της έδρας
των φαρμακείων κατ εντός αυτής
με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη

και δηλώνονται από
τον κάτοχο της αδείας στον οικείο
Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός 60
ημερών
2 Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας φαρμακείου σε
νομικά πρόσωπα πλην των ουνε
ταιρισμών φαρμακοποιών μελών
της Ομοσηονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα

από αιτιολογημένη απόφαση
του δ.σ της ΟΣΦΕ
3 Κάθε άδεια ίδρυσης ανπσιοιχεί
σε ένα φορμακείο Για to έτος 20l 5

επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι 5
αδειών Ο ανώτατος επιτρεπόμενος

αριθμός χορηγούμενων αδειών

αυξάνεται κατά μία άδεια κατ
ανώτατο όριο κατ έτος μέχρι το
2020 οπότε και ορίζεται ανώτατος

επιτρεπόμενος αριθμός αδειών

οι δέκα άδειες σε πανελλαδική

κλίμακα
4 Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων

ΣχΕ Νόμιμο
χο rebate
Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο
της Επικρατείας ΣτΕ το μέτρο του
rebate που είχε προσβάλει ο

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ

ζητώντας την ακύρωση συμφωνά
με τη δημοσιοποίηση της σχετικής
απόφασης Ειδικότερα το Δ Τμήμα
του ΣτΕ δέχθηκε κατά πλειοψηφία
ότι το μέτρο είναι συνταγματικό
επικαλούμενο το δημόσιο συμφέρον
και την οικονομική κριοη που πλήττει
τη χωρα Οι φαρμακευτικές
καταβάλλουν rebate στα

ασφαλιστικά ταμεία τον ΕΟΠΥΎ και
τον Οίκο Ναυτου ποσοστό 9 επί

της τιμής κάθε

συνταγογρσφούμενου φαρμάκου
που καλύπτεται αηο ασφαλιστικούς
οργανισμούς Επιπλέον πρόσθετο
rebate εφαρμόζεται και ανάλογα και

με τον συνολικό ογκο πωλήσεων

φάρμακων σε τριμηνιαία βάση σε
ποσοστό 2 4 6 και 8
κλιμακούμενα αναλόγως του
τριμηνιαίου συνολικού όγκου
πωλήσεων ανά φαρμακευτικό
προϊόν δηλαδή από 400.000 ευρώ
έως 800.000 ευρω από 800.001
ευρώ έως 1 500.000 ευρω από
1 500.001 ευρώ έως 2.500.000
ευρώ και άνω των 2.500.000 ευρώ
αντίστοιχα Αντιδρώντος στην
εφαρμογή του μέτρου ο ΣΦΕΕ

προσέφυγε στο ΣτΕ και με αίτηση
που κατέθεσε ζήτησε την ακύρωση
της υπουργικής απόφασης με την
οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες
και ο τρόπος απόδοσης του ποσού

επιστροφής και πρόσθετης
κλιμακούμενης επιστροφής rebate
σε εκτέλεση του Ν 4052/2012
Εντούτοις το ΣτΕ έκρινε απ από τπν

υλοποίηση του μέτρου δεν
παραβιάζονται α συνταγματικές
διατάξεις που κατοχυρώνουν την

οικονομική ελευθερία την

αναλογικότητα και τη μέριμνα του
κρότους για τη φαρμακευτική
περίθαλψη και την υγεία Αντίθετα
δυο δικοστές που μειοψήφησαν
έκριναν ότι το μέτρο είναι αντίθετο
σης συνταγμσακές αρχές καθώς
αποτελεί κοινωνικό πόρο υπέρ της
κοινωνικής ασφάλισης ενώ

παράλληλα εκμηδενίζεται το
επιχαρημαηκό κέρδος

χορηγούνται γτα την περιφέρεια
των Δήμων που σηστάθπκαν με
τις διατάξεις του άρθρου l του v
3852 2010(ΦΕΚ 87 Α
5 Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη
φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά

την έναρξη ισχύος της παρούσας

απόφασης λειτουργούν υποχρεωτικά

με τη μορφή της Εται
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης
που πρέπει να έχει ουοταθεί πριν
από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

του φαρμακείου Στην
εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις
οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί

μετέχει υποχρεωτικά ως
εταίρος με ποσοστό ουμμετοχής
τουλάχιστον 20 και ο ορισθείς
υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη
λειτουργία κάθε φαρμακείου
6 Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται

άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό

μπορούν να λειτου ργούν
ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με
όποια εταιρική μορφή του αστικού

δικαίου επιλέξουν οι εταίροι
τους πλην εκείνης της ανώνυμης
εταιρείας
7 Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε
φαρμακοποιό κάτοχο άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού

κράτουςμέλους της Ε.Ε
και άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες

κράτσυς-μέλους Ε.Ε δεν υπόκειται

σε κανένα περιορισμό πλην
των σχετικών με τα πληθυσμιακά
όρια και τις τιθέμενες προϋποθέσεις

στην παρούσα ΚΥΑ
8 Για την απόκτηση της άδειας
ιδρύσεως φορμακείου απαιτείται
ο αιτών φαρμακοποιός ή μη να
έχει τα κατωτέρω προσόντα που
αποδεικνύονται από τα υποβαλλόμενα

αντίστοιχα έγγραφα ήτοι
α Την ελληνική ιθαγένεια ή την
υπηκοότητα ενός των κρατώνμε
λών της Ε.Ε

β Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα

σε οποιαδήποτε ποινή ή
κλοπή υπεξαίρεση απάτη εκβίαση

πλαστογραφία εγκλημα
τα κατά των ηθών ουκοφαντική
δυσφήμηση για πράξεις που έχουν
σχέση με την άσκηση του επαγ
γέλματός του κιβδηλεία παραχάραξη

κ.ά ή να μην έχει καταδικασθεί

αμετάκλητα για κακούρ¬

γημα ή καθ υποτροπή για πλημμέλημα

για το οποίο επεβληθη η
στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων

ή να μην έχει παραπεμφθεί

με αμετάκλητο βούλευμα
για κάποιο από τα παραπάνω

αδικήματα
γ Να μην οφείλει στο Ελληνικό
Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλη από
φόρους πρόστιμα ή άλλη αιτία
δ Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος φαρμακοποιού να
μην έχουν τιμωρηθεί νια παραβάσεις

της φαρμακευτικής νομοθεσίας

με οριστική ανάκληση της
άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή
φαρμακαποθήκης

Αντιδρά ο ΠΦΣ
Ως τη μετάλλαξη του φαρμακοποιού

σε αυτοφωράκτα και την
παράδοση άνευ όρων σε καρτέλ
και off-shore εταιρείες χαρακτηρίζουν

οι φαρμακοποιοί την ΚΥΑ
που υπογράφει ο υπουργός Υγείας

κ Ξανθός Οπως σημειώνουν
ουγκεκριμένα το προσχηματικό
και για το θεαθήναι 20 της προβλεπόμενης

ουμμετοχής του φαρ¬

μακοποιού ουσιαστικά τον καθιστά

υπεύθυνο για οτιδήποτε ουμ
βει ανεξάρτητα εάν πλέον θα ενεργεί

κατ εντολη του επιχειρηματία
εταίρου

Παράλληλα αναφέρουν ότι στερεί

από τον Ελληνα πολίτη την
αξιόπιστη επιστημονική ουμβουλη
και ουμβολη του φαρμακοποιού
τον οποίο n ΚΥΑ καθιστά υποχείριο

του εμφανούς ή αφανούς
εταίρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος απορρίπτει ως απαράδεκτη

την υπουργική απόφαση
και καταγγέλλει ότι υπαγορεύθηκε

από ουγκεκριμένα ουμ
φέροντα τα οποία άλλωστε

μνημονεύονται

ξεκάθαρα από το κείμενο

της εν λόγω ΚΥΑ Οι φαρμακοποιοί

απορρίπτουν την Υπουργική

Απόφαση και την επιστρέφουν

ως απαράδεκτη δηλώνουν
δε ότι άμεσα θα προσφύγουν στα
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

καθώς και σε όλα τα αρμόδια

ευρωπαϊκά όργανα αναφέρει

ο ΠΦΣ στην ανακοίνωσή
του SID:9825167
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