
1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 23

Γολγοθάς π πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για το 40 των καρκινοπαθών
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση έχει άμεση επίπτωση

στην πρόσβαση των πασχόντων με καρκίνο

σε υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο

Τα οικονομικά και η πολιτική διαχείρισης

του καρκίνου στη χώρα μας το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Την ίδια ώρα βάσει διεθνών στοιχείων

εκτιμάται ότι έως το 2020 τα κρούσματα
του καρκίνου παγκοσμίως θα φτάσουν τα

1 5.000.000 Οπως ανέφεραν οι ειδικοί πε

Πάνω από το 50 των ασθενών
πάσχει και από κατάθλιψη

ρίπου το 40°/ο των ασθενών έχει δυσκολία
πρόσβασης στον γιατρό του στο πρώτο ραντεβού

λόγω της μεγάλης αναμονής στα ιατρεία

των νοσοκομείων
Κι εκεί εντοπίζεται ο κίνδυνος καθυστέρησης

έναρξης της θεραπείας τους Πάνω
από το 50°/ο των ασθενών πάσχει από κα¬

τάθλιψη γι αυτό πρέπει να καταβάλουμε
σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους ανέφερε ο επίτιμος

καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης

Από την πλευρά της η πρόεδρος του
Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων
Ιατρών Αθηνών Ζωή Γραμματόγλου τόνισε
ότι οι γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του
μαστού πληρώνουν το 60 του κόστους της

θεραπείας τους όταν πριν από τρία χρόνια
δεν πλήρωναν τίποτα

0 πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλης

Αποστολίδης παραδέχτηκε ότι τα τελευταία

μέτρα του υπουργείου Υγείας υποσκάπτουν

την πρόσβαση των ασθενών γιατί
στοχεύουν για άλλη μία φορά το φάρμακο

ενώ αυτό αντιπροσωπεύει στο συνολικό
κόστος υγείας μόνο το 20°/ο των συνολικών

δαπανών
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ΥΓΕΙΑ

SOS για tous
Ελληνες
καρκινοπαθείς

ΑΣΘΕΝΕΙΣ δεύτερης κατηγορίας

σε σχέση με τους άλλους

Ευρωπαίους καθιστούν
τους Ελληνες καρκινοπαθείς
η κρίση και η κακή οργάνωση
του συστήματος Υγείας την
ώρα που νέες θεραπείες αυξάνουν

τον χρόνο επιβίωσης
και αναμένεται τσουνάμι
συνδυαστικών θεραπειών κατά

της νόσου το 40 των πασχόντων

στη χώμα μας έχουν
δυσκολία πρόσβασης σε γιατρό

και νοσοκομείο
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν
μεταξύ άλλων χθες στο συνέδριο

για τις πολιτικές καιτα
οικονομικά του καρκίνου το
οποίο πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα 0 Γιώργος Παυλάκης

διακεκριμένος ερευνητής

στις ΗΠΑ ανέφερε πως

ζούμε την εποχή της τελικής
επίθεσης κατά του καρκίνου
Η Γενετική είπε βοήθησε
tous επιστήμονες να ανακαλύψουν

tous τύπους και την
αιτιολογία του καρκίνου Σύμφωνα

με τον κ Παυλάκη το
ανοσολογικό σύστημα παίζει
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση

τυς νόσου

Η θεραπεία
Κάποιες ουσίες πμακαλούν
καταστολή ή ενεργοποίηση
του αμυντικού συστήματος
του οργανισμού λειτουργώντας

κστά περίπτωση σαν
γκάζι και φρένο για την

επίθεση κατά των λοιμώξεων
καιτων καρκινικών κυττάρων
Στοχευμένα εμβόλια μαζί

με συνδυαατικέ5 θεμαπείες
με νέα φάρμακα θα πμασφέ
ρουν νέες ευκαιρίες για ριζική
θεραπεία του καρκίνου Το
τσουνάμιτων συνδυαστικών
θεραπειών είναι εδώ είπε
χαρακτηριστικά Εξήγησε πως
η ιντερλευκίνη 15 είναι το
νεότερο φάρμακο υπό δοκιμή
σε παγκόσμια πρώτη εμφάνιση

στο Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ Αυξάνει την παμα
γωγή λευκοκυττάρων που
επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα

Σε πειραματική φάση
ήδη δείχνει εντυπωσιακά
αποτελέσματα ενάντια σε
όλους τους όγκους
Στον αντίποδα ο επίκουρος
καθηγητής Πολιτικής Υγείας
Κυριάκος Σουλιώτης ανέφερε
πως οι καρκινοπαθείς βιώνουν
μια οικονομική δυσχέρεια με
επίπτωση στην ποιότητα της
περίθαλψήςτους

Δ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
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Οι συνέπειεΞ του Προσφυγικού

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομσαμο5 καθηγητής

Πανεπιστημίου

Αθηνών

Αυτές
τις μέρες και ώρες παίζεται
ένα αμφίρροπο παιγνίδι με

τεράστιες άμεσες και μεσοπρόθεσμες

επιπτώσεις στη διεθνή εικόνα
της χώρας και πολύ περισσότερο στην
ίδια τη χώρα Πολλοί συμπατριώτες μας
οικοδομούν ένα πολότιμο προφίλ ευαισθησίας

ανθρωπισμού και αυταπαρνη
σης ιδιότητες οι οποίες σηανίζουν στην
Ευρώπη δυστυχώς Ταυτόχρονα πολύ
λιγότερα αλλά πολύ πιο επιτήδεια
καθάρματα κερδοσκοπούν πάνω στη
δυστυχία προσφύγων και μεταναστών
Η κυβέρνηση είναι εκ των πραγμάτων
ο φυοικός διαιτητής σε αυτήν τη θανάσιμη

μάχη Δυστυχώς γιατί με τη σημερινή

κυβέρνηση είναι δύσκολο να είσαι

αιοιόδοξος

Σε αυτές τις τραγικές εβδομάδες που
περνάμε η κυβέρνηση έπρεπε να είναι
παρούσα σε τρεις τουλάχιστον τομείς
της αρμοδιότητας της Τρεις τουλάχιστον

υπουργοί έπρεπε να λιώνουν
παπούτσια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

με σκοπό τη δισχείριση αυτού του
προβλήματος που απειλεί όχι μόνο την
Ευρώπη αλλό κυρίως τη χώρα μας Ο

πρωθυπουργός κάποια στιγμή ψέλλισε
ότι το Προσφυγικό είναι θέμα ευρωπαϊκό

αλλά το μήνυμα έπρεπε να περάσει
παντού και δυνατά ο υπουργός

Εξωτερικών Οσο τον ακούσατε εσείς
άλλο τόσο και σι φυσικοί αποδέκτες του
μηνύματος 0 άνθρωπος είναι κυριολε¬

κτικά απών 0 δεύτερος υπουργός ή
υπουργοί μια και τους έχουμε ζευγάρι

είναι οι υπουργοί Υγείας Αν και
όταν ξεσηάσει αυτό που συνήθως συμβαίνει

όταν χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται

για εβδομάδες στο ύπαιθρο
χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής

τότε οι επιπτώσεις θα είναι πολλές
και πολύ επικίνδυνες Το σήστημα Υγείας

είναι εξαντλημένο από χρόνια υπο
χρηματοδότησης αλλά κυρίως είναι
χωρίς διοίκηση έλεγχο και την εμπειρία

που αποκτήθηκε δέκα χρόνια πριν
με τους Ολυμπιακούς αλλά είναι τώρα
αχρηστευμένη από την κυβέρνηση των
κολλητών Ισως θα αναθέσει τον
στρατηγικό σχεδιασμό στο γκαρσόνι

που πρόσφατα προσλήφθηκε στο σχετικό

Γραφείο του Πρωθυπουργού

0 τρίτος υπουργός ο συμπαθέστατος κ
Μουζαλας κινδυνεύει με τον απόλυτο
εξευτελισμό Μόνος του με ένα ζήτημα
που τον ξεπερνάει απόλυτα χωρίς βοήθεια

από την Κεντρική Διοίκηση όπως
τα υπουργεία Αμυνας Εσωτερικών και
Υγείας αγωνίζεται να επαναλάβει το
θαύμα του Ιησού με τα ψωμιά και τα

ψαρια Και αν οι προηγούμενοι δύο
υπουργοί είναι πιστά τέκνα της ιδεο
ληπτικής λαίλαπας που ενέσκηψε επί
των κεφαλών μας αυτός θα έχει τη

μεγαλύτερη

απώλεια Την προσωπική του
αξιοπρέπεια Πα τους υπόλοιπους τέτοιο

θέμα προφανώς δεν τίθεται
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υπουργείο Εως τα μέσα Μαρτίου το πρώτο δελτίο ανατιμολόγησης τον Μάιο το δεύτερο

Ψαλίδι 200 εκατ ευρώ
στηφαρμακευτικήδαπάνη

1—r ασχαλιάτικοδώρα σε
I I όλη την αλυσίδα φορ
Λ Χμάκσυ ετοιμάζει το

υπουργείο Υγείας καθώς μέχρι
τα μέσα Μαρτίου πολυ πιθανό
και την Καθαρή Δευτέρα αναμένεται

να γίνει το πρώτο βήμα
της γενναίας ανατιμολόγησης
φαρμάκων με την ανάρτηση
από τσν ΕΟΦ του προτεινόμενου

νέου Δελτίου Τιμών Με βάση

τη συγκεκριμένη ανατιμο
λόγηση καθώς και με εκείνη
που αναμένεται μέσα στο β εξάμηνο

το υπουργείο Υγείας αισιοδοξεί

να πετύχει εξοικονόμηση

της τάξης των 200 εκατ
ευρώ Την ίδια στιγμή βέβαια
κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι
n εξοικονόμηση αυτή δεν θα

ξεπεράσει

τα 150 εκατ ευρώ θεωρώντας

και αυτό ένα πσλτί αισιόδοξο

σενάριο και φυσικά τονίζουν

ότι θα πληξει τις εταιρείες
παραγωγής και εμπορίας φτηνών

φορμάκων όπως τα ελληνικά

γενόσημα
Συμφωνά με τις πρώτες εκτιμήσεις

σι υπηρεσίες τσυ ΕΟΦ

χρειάζονται ακόμη πολυ λίγες
μέρες για να ολοκληρώσουν την
ενημέρωση των βάσεων δεδομένων

τους καθώς στην και¬

νούργια ανακοστολόγηση ο έλεγχος

των τιμών είναι διπλός Στα
εκτός προστασίας πατέντας πρωτότυπα

φάρμακα αναζπτείται π

αρχική τιμή που είχαν δηλαδή
όσο ήταν υπό προστασία και
αυτή μειώνεται στο μισό Στη
συνέχεια αναζητούνται οι τιμές
της Ευρώπης και υπολογίζεται
ο μέσος όρος των τριών φθηνότερων

Ανάμεσα από αυτές τις
δύο τιμές επιλέγεται η χαμηλότερη

Πάνω σε αυτήν την τιμή υπολογίζεται

το 65 το οποίο αποτελεί

την τιμή των γενοσήμων
τους Μόλις οι υπηρεσίες ολοκληρώσουν

τις διαδικασίες θα
γίνει και η σχετική ανάρτηση
των προτεινόμενων τιμών ώστε
να ακολουθήσει τριήμερη διαβούλευση

με τις φορμακευτικές
εταιρείεςγια εντοπισμό λαθών
τεκμηρίωση πιθανού διαφορετικού

τρόπου υπολογισμού κλη
Σύμφωνα με την υπουργική

απόφοση για την ανατιμολόγη
ση των φαρμάκων εκτός από
την αναπροσαρμογή των τιμών
σε όσα φάρμακα χάνουν την πατέντα

τους χαμηλώνει και το
πλαφόν προστασίας τους Ετσι
ενώ νια τα off patent φάρμακα

η χαμηλότερη τιμή ήταν με την
ανατιμολόγηση του Νοεμβρίου
τα 1 2 ευρώ και για τα γενόσημα
τα 7,8 ευρώ τώρα το μαξιλάρι
αυτό χαμηλώνει στα 9 ευρώ και
5,5 ευρώ αντίστοιχα Επίσης στην
ανακοστολόγηση τσυ 2ου εξαμήνου

του έτους το πλαφόν θα
περιοριστεί στα 7 ευρώ για τα
offpatent και στα 4 ευ ρώ για τα
γενόσημα Η πτωτική πορεία
του πλαφόν θα σηνεχιστεί μέχρι

το ένα ευρώ και για τις δυο
κατηγορίες στο 2ο εξάμηνο του
2017 Σύμφωνα με εκπροσώπους

της φορμακοβιομηχανίας
το υπουργείο έχει θέσει πολύ
ψηλά τον πήχη της εξοικονό¬

μησης που στην ουσία στόχος
είναι να μειώσει το clawback
καθώς έτσι κι αλλιώς ο κλειστός
προϋπολογισμός του δημόσιου
σηστήματσς Υγείας για φάρμακα

δεν ξεπερνά τα 2,6 δισ ευρώ

Ετσι σημειώνουν πως τα 200
ή και 300 εκατ ευρώ που αναζητά

να εξοικονομήσει το υπου
ργείο

μέσα από τα 4 επικείμενα
δελτία τιμών δεν αναμένεται να
αποδώσουν και για τον λόγο της
υποκατάστασης

Συγκεκριμένα αυτό που ουμ
βαίνει εδώ και χρόνια είναι ότι
με τη δραματική σημπίεση των
τιμών στα παλιά φάρμακα συ
νήθως η φορμακευτική δαπάνη

αυξάνεται τελικά εξαιτίας
της υποκατάστασης των παλαιών

φορμάκων με νέα φάρμακα
αισθητά ακριβότερα

Μάλιστα πληραφοριες από
τη σηνταγογράφπση δείχνουν
ότι όταν ένα φάρμακο χάνει πατέντα

ή αποσύρεται κάτι που
μπορεί να ουμβεί σε σειρά offpatent

λόγω μείωσης της τιμής
μόνο το 50 υποκαθίσταται από
ένα φτηνότερα γενοσημο ενώ
το άλλο 50 οδηγείται σε ακριβότερα

πρωτότυπα
S1D:100920341
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Τι προκύπτει απο τα έγγραφα που αντάλλαξαν υπουργεία και τεχνικά ΐίλιμάκια

Τα εννέακαυτάσημεία
της διαπραγμάτευσης
ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τις συγκλίσεις και αποκλίσεις κυβέρνησης

και θεσμών στις λεπτομέρειες
των 9 ανοιχτών ζητημάτων της

διαπραγμάτευσης παρουσιάζει σήμερα

η Ν όπως καταγράφηκαν κατά

την προεργασία που έχει γίνει σε
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων αλλά
και από τα έγγραφα που έχουν ανταλλάξει

οι δυο πλευρές Καταγράφονται

ειδικότερα λεπτομέρειες για
Θέματα από τη θέσπιση αυτόματου
μηχανισμοί προσαρμογής των συντελεστών

υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ
ώστε να απορροφηθούν πιθανές
μειώσεις εσόδων λόγω της μείωσης
των αντικειμενικών αξιών μέχρι για
τα ισοδύναμα προκειμένου να μην
επανέλθει το εισιτήριο των 5 ευρώ
στα νοσοκομεία 0 κατάλογος είναι
τεράστιος και περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων νέο τρόπο υπολογισμού των
προστίμων νια την ανασφάλιστη εργασία

με υποχρεωτική πρόσληψη
των ανασφάλιστων απασχολούμενων
αλλαγές στον νόμο Δένδια για τα κόκκινα

δάνεια κ.λπ 5

1 ΕΝΦΙΑ

2 Φόρος εισοδήματος

3 Ενοηοήσας ασφαλιστικών ταμείων

4 Επαναϋπολογισμός συντάξεων
I I II

5 Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών

6 Ιατρικές δαπάνες-ΜΗΣΥΦΑ

8 Κλειστά επαγγέλματα

9 Πρόστιμα γη ανασφάλιστους εργαζόμενους
I ΗΜΒ I WÊÊÊÊÊÊÊÊÊËMiWÊÊ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 201 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5
Παράταση Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 1 5 Απριλίου από 1 5 Μαρτίου που ισχύει σήμερα η αναστολή για την εφαρμογή της δυνατότητας πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά

στην αναστολή ιδρύματα σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν αηό
τις αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις Συγκεκριμένα η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων τροποποιήσειςW W διατάξεων του ν 4354/201 5 Α 1 76 κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του υπουργείου Εξωτερικών και Απόδημων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ε.Ε του Υπουργείου Εξωτερικών
Με την προτεινόμενη τροποποίηση συγκεκριμένης διάταξης του νόμου 4354/201 5 ΦΕΚ A 1 76 παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες
Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ΕΜΑΜΕΔ συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου

συναντήσεις Οι διαφορές κυβέρνησης δανειστών σε εννέα σημεία όπως προκύπτει από την αλληλογραφία με τα τεχνικά κλιμάκια

Τα 9 hot spots της διαπραγμάτευσης
Του Θάνου Τσίρου
ttsirosiï-fnaflemporiki.gr

Σε
μια εξαντλητική διαπραγμάτευση

όπου και
η παραμικρή λεπτομέρεια

θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο
εισόδημα εκατομμυρίων φορολογουμένων

μπαίνει από σήμερα

η ελληνική κυβέρνηση
Για το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη

n πρώτη συνάντηση
των επικεφαλής του κουαρτέτου

με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
και στη διάρκεια της αναμένεται

να οριστεί ως είθισται το
χρονοδιάγραμμα των επαφών
και η σειρά συζήτησης των θεμάτων

Από την προεργασία που έχει
γίνει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων

αλλά και από ια έγγραφα
που έχουν ανταλλάξει οι δύο

πλευρές προκύπτει ότι η ουζή
τηση θα είναι εξαντλητική και
θα φτάσει σε επίπεδο υποσημείωσης

στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο

που θα περιλαμβάνει
όλα τα συμφωνηθέντα μέιρα

Κάτω από τα βασικά κεφάλαια

δημοσιονομικό κενό ασφαλιστικό

φορολογικό κόκκινα
δάνεια ταμείο αποκρατικοποιήσεων

κρύβονται σειρά υποε
νοτήτων που όμως επηρεάζουν
άμεσα τη ζωή εκατομμυρίων φορολογουμένων

Καθ όλη τη διάρκεια

του Φεβρουαρίου υπήρξε
ανταλλαγή στοιχείων και πλη
ροφοριών για πλήθος θεμάτων
από τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού

προσαρμογής των συντελεστών

υπολογισμού του ΕΝ
ΦΙΑ ώστε να απορροφηθούν
πιθανές μειώσεις εσόδων λόγω
αλλαγής των αντικειμενικών
αξιών μέχρι για τα ισοδύναμα
προκειμένου να μην επανέλθει
το εισιτήριο των πέντε ευρώ στα
νοσοκομεία

Ο κατάλογος είναι εξαιρετικά
μακρύς νέος τρόπος υπολογισμού

των προστίμων για την
ανασφάλιστη εργασία Αλλαγές
στον νόμο Δένδια με θέσπιση
φορολογικών κινήτρων Λεπτομερής

αποτύπωση του τρόπου
υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορώνγια τους επαγγελματίες
εσωτερικό έγγραφο αφήνει ανοικτό

το ενδεχόμενο να μην εκπίπτουν

όλες οι δαπάνες από το
εισόδημα που θα λαμβάνεται
υπ όψιν για τον υπολογισμό των
εισφορών Αμεση ανάρτηση
του καταλόγου με τα μη συντα
γογραφούμενα φάρμακα που
θα πωλούνται από τα φαρμακεία

Πλαφόν στις ιατρικές επι

Από αριστερά οι Ντέκλαν Κοστέλο Ράσμους Ρέφερ Νικόλα Ντζιαμαρόλι και Ντέλια Βελκουλέσκου

ο κέψεις και στις διάγν(*Γτικίχ

εξετάσεις κλη Itov μακρύ κατάλογο

κύν θεμάτων επί το
οποίων θα πρέπει να ληφθούν
οριστικές αποφάσεις περιλαμβάνονται

τα ακόλουθα

1ΕΝΦΙΑ
Οι θεσμοί έχοιίν ζη

τήσει από την ελληνική πλευρά

να ετοιμάσει στρατηγικό
πλάνο για τον ΕΝΦΙΑ το οποίο
θα προβλέπει αυτόματες αναπροσαρμογές

στους φορολογικούς
συντελεστές ώστε να εξασφαλίζεται

η επίτευξη του
βασικού

δημοσιονομικού στόχου
των2ι**δισ ευρώ Ηδη από τις
αρχές Φεβρουαρίου οι δανειστές
ζήτησαν και πήραν σιουίεία για
τις στατιστικές κατανομές των
νέων αντικειμενικών αξιών καθώς

και για mv επίπτωση που θα
έχει n εφαρμογή τους στους φόρους

μεταβιβάσεων δωρεών και
γονικών παροχών

2 Φόρος εισοδήματος Τα τεχνικά

κλιμάκια των θεσμών
έχουν ενημερωθεί από τις αρχές

Φεβρουαρίου για την πρόθεση

της κυβέρνησης να επιβάλει

πρόσθετα βάρη στους έχοντες

εισοδήματα άνω των 30.000
ευρώ Ωστόσο έχουν εκφράσει
αντιρρήσεις για το γεγονός ότι
προστατεύονται οι έχοντες εισοδήματα

κάτω των 30.000 ευρώ

που αντιστουωύν όμως σε
πάνω από το 95 του συνόλου

3 Ενοποιήσεις ασφαλιστικών
ταμείων Σε επίπεδο τεχνικών

κλιμακίων συζητήθηκε το ενδεχόμενο

εν τέλει τα ταμεία να
είναι τρία μισθωτών αυτοαπασχολούμενων

επιστημόνων που
είναι το σημερινό ΕΤΑΑ και o
ΟΓΑ μόνος του αλλά αυτό το
σενάριο διαψεύδεται από τον
υπουργό Εργασίας Γ Κατρουγ
καλο Φαίνεται πάντως ότι για
την ολοκλήρωση των ενοποιήσεων

σ.σ ο ΟΓΑ μπορεί να παραμείνει

ανεξάρτητος θα ζητη¬

θεί από τηγ ελληνική πλευρά
μεγαλύτί^ΐΐέρίοδος εφαρμογής

αηό το έ&ί&ος Ως ανεξάρ
Tftto φορέα θέλέι να διατηρήσει
η ελληνική πλευρά και το NAT
όχι όμως γιάχο τμήμα που αφορά

τις κύριες ουνίάξεις Για την
ενοποίηση τουσυνταξιοδοτυωύ
σκέλους επίσης θα ζητηθεί μακρά

περίοδος προσαρμογής

4Επαναβπολογιομός
συντάξεων

Είναι από τα κρισιμότερα

θέματα της διαπραγμάτευσης
καθώς από τον εκ νέου

υπολογισμό των σημερινών συντάξεων

θα προκύψει η λεγόμενη
προσωπική διαφορά Για

τον υπολογισμό έχει εμπλακεί
και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν
ότι στο ΙΚΑ δεν θα υπάρχουν
δημοσιονομικά μεγάλες διαφορές

Αντίθετα έχει εκτιμηθεί
ότι οι συντάξεις των δημοσίων
υπαλλήλων θα έχουν πολλές αρνητικές

προσωπικές διαφορές
Συνολικά για όλα τα ταμεία υπολογίζεται

ότι οι προσωπικές διαφορές

θα ξεπεράσουν το 1 5 δισ
ευρώ συμπεριλαμβανομένου
και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής

Ασφάλισης χωρίς
όμως τα ευγενή ταμεία τραπεζών

ΔΕΗ ΟΤΕ

5 Κόκκινα δάνεια Η διαπραγμάτευση

εμπεριέχει
τέσσερις διαφορετικές ενότητες
τις τροποποιήσεις του νόμου
Δένδια για τον εξωδικαστικό συμ
βιβασμό τη μεταβίβαση των
κόκκινων δανείων σε μη τραπεζικούς

οργανισμούς τη θέσπιση

συντονιστικού μηχανισμού
αλλά και την περιγραφή

των διαδικασιών που θα ακολουθούνται

στα δικαστήρια Για
τον νόμο Δένδια η ελληνική
πλευρά έχει ζητήσει μεταξύ άλλων

την παράταση της προθεσμίας

προσφυγής στον νόμο
την άρση της προϋπόθεσης τα¬

κτοποίησης των οφειλών προς το
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

για την υποβολή της αίτησης

αλλά και τη θέσπιση
φορολογικών

κινήτρων μείωση
70 του φόρου εισοδήματος που
αντιστοιχεί στο διαγραφέν δάνειο

Για τη μεταβίβαση των δανείων

n ελληνική πλευρά εμμένει

στο να μη μεταβιβαστούν
δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη

κατοικία καταναλωτικά έως
20.000 ευρώ δάνεια μικρομεσαίων

μέχρι 500.000 ευρώ δάνεια

ελεύθερων επαγγελματιών
έως 100.000 ευρώ δάνεια που
έχουν υπαχθεί στον ν 3869/2010
και δάνεια που έχουν δοθεί με
την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

6 Κλειστά επαγγέλματα Στο
στόχαστρο έχει μπει το επάγγελμα

του μηχανικού αλλά και
του δικαστικού επιμελητή Για

Wrm το μεσημέρι
είναι

προγραμματισμένη
η πρώτη συνάντηση
των επικεφαλής
του κουαρτέτου
με τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο

τους επιμελητές προωθούνται
αλλαγές στον τρόπο χρέωσης
των υπηρεσιών τους μέσω κοινής

υπουργικής απόφασης σ.σ
π.χ 25 ευρώ για ηλεκτρονική
επίδοση υπολογισμός κόστους
βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων

κ.λπ

7Πρόστιρα
για αναοιφάλιστσυς

εργαζόμενους Σε επίπεδο
τεχνικών κλιμακίων έχει προταθεί

το πρόστιμο των 10.550
ευρώ να μειωθεί στα 3.500 ευρώ
Ταυτόχρονα ο υπάλληλος που
θα εντοπίζεται ανασφάλιστος θα
προσλαμβάνεται στην επιχείρηση

υποχρεωτικά για τουλάχιστον

9 μήνες

8Υπολογισμός ασφαλιστικών
εισφορών επαγγελματιών Σε

επίπεδο τεχνικών κλιμακίων έχει
συζητηθεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο

θεμα που θα επηρεάσει το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών

εκατοντάδων χιλιάδων επαγ
γελματιών θα πρέπει να καθοριστεί

ο ακριβής τρόπος υπολογισμού

του εισοδήματος επί
του οποίου θα υπολογίζονται οι
ασφαλιστικές εισφορές Κατά τη
διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικών

κλιμακίων εκτιμήθηκε
ότι θα πρέπει να ισχύει ο τύπος
ακαθάριστα έσοδα μείον έξοδα

ωστόσο έμεινε ως εκκρεμότητα

να εξεταστεί και το ποια
έξοδα θα αναγνωρίζονται κατά
την εφαρμογή του συγκεκριμένου

τύπου Το θέμα καίει ει
δικά τον επιχειρηματικό κόσμο
καθώς ακόμη και τώρα δεν έχει
ξεκαθαριστεί πώς θα υπολογίζονται

οι ασφαλιστικές εισφορές

για διαχειριστές ΕΠΕ και IKE

για μέλη δ.σ που είναι ταυτόχρονα

και μέτοχοι ανωνύμων
εταιρειών με ποσοστό άνω του
3 για ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους

εταίρους κλη
Προφανώς

όσο υψηλότερο είναι το
εισόδημα που θα λαμβάνεται

υπ όψιν ή όσο λιγότερες θα είναι

οι επαγγελματικές δαπάνες
που θα αφαιρούνται τόσο περισσότερες

θα είναι και οι ασφαλιστικές

εισφορές Ο υπολογισμός
των ασφαλιστικών εισφορών

για τους επαγγελματίες θεωρείται

κρίσιμο ζήτημα και δημοσιονομικά

Σε επίπεδο τεχνικών

κλιμακίων έτρεξαν διάφορα
σενάρια για το ύψος των εσόδων

που θα προκύψουν Η ελληνική

πλευρά προσβλέπει σε
αύξηση της εισπραξιμότητας η
οποία διαμορφώνεται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα ειδικά στον
ΟΑΕΕ Οι δανειστές από την πλευρά

τους ζήτησαν να τρέξει και
σενάριο για το ύψος των εσόδων
που θα προκύψει σε περίπτωση

που όλοι οι επαγγελματίες
κληθούν να πληρώσουν με βάση

το ελάχιστο πλαφόν Αν από
τη διαπραγμάτευση προκύψει
η εκτίμηση ότι τα έσοδα θα μειωθούν

από τον νέο τρόπο υπολογισμού

των ασφαλιστικών εισφορών

οι θεσμοί θα ζητήσουν
ισοδύναμα

9 Ιατρικές δαπάνες-ΜΗΣΥΦΑ
Τα τεχνικά κλιμάκια εκδήλωσαν

ενδιαφέρον για τον κατάλογο

των μη συνταγογρα
φούμενων φαρμάκων που θα
πωλούνται από τα supermarkets

Εκκρεμεί η υπογραφή της
σχετικής λίστας από τον ΕΟΦ
και η κοινοποίησή της στις εταιρείες

προκειμένου να δοθούν
τιμές και να ξεκινήσει η διάθεση

από τα supermarkets Εκτιμήθηκε

όιι η όλη διαδικασία
μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα

σης επόμενες εβδομάδες Για
τη μείωση των δαπανών του ΕΟ
ΠΥγ έχει συζητηθεί η επιβολή
ορίου για δύο επισκέψεις στους
γιατρούς της ίδιας ειδικότητας
ανά μήνα για όλους τους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ Επίσης
μελετάται πλαφόν στις διαγνωστικές

εξετάσεις που θα επιτρέπονται

ανά εξάμηνο και ανά κωδικό

με στόχο τη συγκράτηση
της δαπάνης κατά τουλάχιστον
10%-12 Επίσης προωθείται
το μπλοκάρισμα του ΑΜΚΑ και
της δυνατότητας σηνταγογρά
φησης για όσους νοσηλεύονται
σε ιδιωτικές κλινικές ή νοσοκομεία

Οσον άφορα το ισοδύναμο

για τη μη επιβολη του εισιτηρίου

των 5 ευρώ στα νοσοκομεία

προωθείται νέα μέθοδος
για τον ορολογικό έλεγχο του αίματος

σ.σ το κόστος έχει εκτιμηθεί

στα 23 εκατ ευρώ και με
τον έλεγχο μπορεί να μειωθεί

S/D:10092144
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ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προπηλακισμός Σταθάκη Χαρίτση
και Ξανθού από αγρότες
Αγρότες της Κρήτης εγκλώβισαν την Κυριακή το βράδυ
τρεις υπουργούς στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

και τους προπηλάκισαν Το επεισόδιο συνέβη κατά
τη συζήτηση για το νέο ΕΣΠΑ και οι υπουργοί που αντιμετώπισαν

την οργή των αγροτών ήταν ο υπουργός Οικονομίας

Γ Σταθάκης ο υφυπουργός Α Χαρίτσης και ο υπουργός
Υγείας Α Ξανθός καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας

όπου στεγάζεται το Επιμελητήριο και ξεκίνησαν
να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να συναντηθούν με
τους υπουργούς Μετά τη συζήτηση που έγινε σε υψηλούς
τόνους η ένταση κορυφώθηκε και οι υπουργοί βρέθηκαν
εγκλωβισμένοι στο κτίριο για περίπου μισή ώρα Βγαίνοντας

οι αστυνομικοί δημιούργησαν κλοιό γύρω τους για να
εισέλθουν στα αυτοκίνητά τους οι αγρότες όμως επιτέθηκαν

εναντίον τους φωνάζοντας προδότες και χτυπώντας
με δύναμη τα παράθυρα των οχημάτων Τελικά πάντως οι
υπουργοί κατάφεραν να αποχωρήσουν από τον χώρο της
εκδήλωσης και γλίτωσαν τα χειρότερα
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Συμφωνία
Μαρινόπουλου
με τράπεζες
Εντός των επομένων ημερών
το ντιλ της αναδιάρθρωσης

Στην τελική ευθεία είναι η συμφωνία
ταυ ομίλου Μαρινόπουλου με τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες για
το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης
του το οποίο θα επιτρέψει την
αποκατάσταση των σχέσεών του
με τους προμηθευτές Η συμφωνία
θα αφορά κατά κυριο λόγο το δίκτυο

που ανήκει αποκλειστικά
στον όμιλο Μαρινόπουλου δηλαδή
τα 350 εταιρικά καταστήματα και
τα 130 που ελέγχει μέσω συστήματος

δικαιόχρησης franchising
Βασικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης

αποτελεί η νέα χρηματοδότηση

του Μαρινόπουλου
με κεφάλαιο κίνησης το ύψος του
οποίου υπολογίζεται σε 150-200
εκατ ευρώ το οποίο θα κατευθυνθεί

στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων προς
τους προμηθευτές Σελ 21
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Κλείνει το deal Μαρινόπουλου τραπεζών
Θέμα ημερών η συμφωνία Η εταιρεία θα λάβει 150 200 εκατ για αποπληρωμή προμηθευτών
Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

θέμα ημερών θεωρείται η ανακοίνωση

συμφωνίας του ομίλου
Μαρινόπουλου με τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες για το συνολικό

σχέδιο αναδιάρθρωσης
του ομίλου το οποίο Θα επιτρέψει
την αποκατάσταση των σχέσεων
του με τους προμηθευτές και την
είσοδο του σε τροχιά ανάκαμψης
Η συμφωνία θα αφορά κατά κύριο
λόγο το δίκτυο που ανήκει αποκλειστικά

στον όμιλο Μαρινόπουλου

ήτοι τα 350 εταιρικά καταστήματα

και τα 130 που ελέγχει
μέσω συστήματος δικαιόχρησης
franchising Την ίδια ώρα οι

όμιλοι Μαρινόπουλου και Σκλαβενίτη

αναμένουν να δοθεί από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού το
πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν

στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας για τη σύσταση της
κοινής εταιρείας που θα αναλάβει
τον έλεγχο των 33 υπερμάρκετ
του ομίλου Μαρινόπουλου

Σχέδιο αναδιάρθρωσης
Βασικό σημείο του σχεδίου

αναδιάρθρωσης αποτελεί η νέα
χρηματοδότηση του Μαρινόπουλου

με κεφάλαιο κίνησης
το ϋψος του οποίου υπολογίζεται
σε 150-200 εκατ ευρώ το οποίο
θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή

των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

προς τους προμηθευτές
Με αυτό το ποσό εκτιμάται

ότι θα αποπληρωθεί περίπου
20 με 25 των υποχρεώσεων
ποσοστό που εκ πρώτης όψεως
φαίνεται μικρό αλλά στην πραγματικότητα

θα έχει πολλαπλα¬

σιαστικό αποτέλεσμα Και αυτό
διότι η έναρξη της αποπληρωμής
οφειλών η οποία θα συνοδευθεί
με νέες συμφωνίες για το υπόλοιπο

των υποχρεώσεων εκτιμάται

ότι θα αποκαταστήσει τις
σχέσεις του ομίλου με τους προμηθευτές

του κάτι που θα οδηγήσει

σε ομαλοποίηση της τροφοδοσίας

των καταστημάτων
και στο βασικό ζητούμενο ήτοι
την επιστροφή των καταναλωτών

σε αυτά
Αν και η διοίκηση του ομίλου

χαρακτηρίζει απολύτως ανεξάρτητο

ζήτημα από την αναδιάρθρωση

το θέμα της πώλησης πλειοψηφικού

πακέτου της φαρμακοβιομηχανίας

ΦΑΜΑΡ που επίσης

ανήκει στην οικογένεια Μαρινόπουλου

η δανειοδότηση του
ομίλου κάθε άλλο παρά άσχετη
θεωρείται Και αυτό διότι οι μετοχές

της οικογένειας έχουν ενε
χυριασθεί στις τράπεζες

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει

σε επόμενη φάση το
επαναλανσάρισμα του δικτύου

καταστημάτων με υψηλόβαθμο
διοικητικό στέλεχος του ομίλου
Μαρινόπουλου να αναφέρει χαρακτηριστικά

στην Κ Θα κρατήσουμε

όλα τα καλά στοιχεία
των καταστημάτων και θα αφήσουμε

πίσω τα αδύνατα σημεία
Αδιευκρίνιστο ωστόσο παραμένει

εάν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης

θα κλείσουν καταστήματα

τα οποία θεωρείται ότι
δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Από τη διοίκηση του
Μαρινόπουλου πάντως τονίζε¬

ται ότι η σύμβαση δικαιόχρησης
που είχε ο όμιλος με την εταιρεία
Αφοί Καρυπίδη και αφορούσε
τη λειτουργία 141 καταστημάτων
στη Βόρεια Ελλάδα με τα σύματα
Carrefour-Μαρινόπουλος και
Carrefour Express πρόκειται
για τα καταστήματα που ανήκαν
προηγουμένου στην αλυσίδα
σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης και
διεκόπη στις 13 Φεβρουαρίου
δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί
εκ νέου Ηδη η εταιρεία Αφοί
Καρυπίδη φέρεται να βρίσκεται
σε συζητήσει με άλλες αλυσίδες
σούπερ μάρκετ

Δυνατά σημεία
Η λογική της αξιοποίησης των

πιο δυνατών σημείων θα επικρατήσει
και στην περίπτωση της

κοινής εταιρείας που θα συστήσουν

οι όμιλοι Μαρινόπουλου
και Σκλαβενίτη και στην οποία
θα μεταβιβασθούν τα 33 υπερμάρκετ

του ομίλου Μαρινόπουλου
Ο μεν όμιλος Σκλαβενίτη

απολαμβάνει ιδιαίτερης εκτίμησης
μεταξύ των προμηθευτών

και των καταναλωτών και θεωρείται

όμιλος με συνετή διαχείριση

ο δε Μαρινόπουλος συνεισφέρει

την προστιθέμενη αξία
των υπερμάρκετ του σχεδόν σε
όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα
στη χώρα

Τα επόμενα βήματα τα οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
και την εύρεση νέου σήματος
που θα φέρουν τα υπερμάρκετ
της καινούργιας αυτής κοινοπραξίας

θα υλοποιηθούν όταν εκδοθεί

η σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
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