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Φαρμάκι τα φάρμακα
για τους ανασφάλιστους

Η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Υγείας και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια
μπορεί να τους παρέχει δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ αλλά όσον
αφορά την κάλυψή τους σε σκευάσματα βάζει αυστηρά κριτήρια

ί ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

εριορισμούς στην πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών

στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θεσπίζει
η κοινή υπουργική απόφαση ΑΔΑ 6ΛΖΗ465ΦΥ
Ο-ΠΗΟ των υπουργείων Υγείας και Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια

Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι

θα λαμβάνουν δωρεάν όσες παροχές δικαιούνται

και οι ασφαλισμένοι βάσει του κανονισμού
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και με τους αυξημένους φραγμούς που ισχύουν στις
μέρες μας π.χ σε εξετάσεις φάρμακα κ.λπ

Οι δωρεάν παροχές θα δίνονται από τις πρωτοβάθμιες
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες πανεπιστημιακά

νοσοκομεία δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας Οι ανασφάλιστοι θα πάρουν σειρά μαζί με

τους ασφαλισμένους στις πολύμηνες αναμονές που
κατά κανόνα αποτρέπουν απ τη φροντίδα υγείας για
μια χειρουργική επέμβαση ή μια διαγνωστική εξέταση

π.χ μαγνητική τομογραφία
Ωστόσο οι ανασφάλιστοι εξομοιώνονται εν μέρει

με τους ασφαλισμένους οι οποίοι τείνουν και αυτοί
να γίνουν λειτουργικά ανασφάλιστοι όπως είχε τονίσει

πολλές φορές στο παρελθόν ο σημερινός υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός Εν μέρει διότι αν υπάρχει
επείγουσα ανάγκη ο ασφαλισμένος μπορεί να καταφύγει

στον ιδιωτικό τομέα όπου θα πληρώσει 30
συμμετοχή για τη νοσηλεία ή 15 για τις διαγνωστικές

πράξεις ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για
τον ανασφάλιστο ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει εξ
ολοκλήρου τη νοσηλεία ή τις διαγνωστικές πράξεις

Επιπλέον πρόβλεψη για κάλυψη της πανάκριβης
στις μέρες μας φαρμακευτικής περίθαλψης για τους
ανασφάλιστους δεν υπάρχει στην κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργείων Υγείας και Εργασίας Οι
ανασφάλιστοι θα πληρώνουν την υψηλή συμμετοχή
που πληρώνουν και οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακά
τους Η τάση των πολιτικών που εφαρμόζονται θέλει
όσο μειώνεται η κρατική και ασφαλιστική δαπάνη
τόσο να αυξάνουν οι πληρωμές των ανθρώπων για
τα φάρμακά τους

Υπενθυμίζουμε ότι η μέση συμμετοχή στα φάρμακα
έχει εκτιναχθεί στο 30 στις μέρες μας ως αποτέλεσμα

συνδυασμού λογιστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν

για τον περιορισμό της φαρμακευτικής
δαπάνης μείωση θετικής λίστας αύξηση αρνητικής
λίστας μηνιαία όρια ανά γιατρό συνταγογράφηση με
βάση τη δραστική ουσία θεραπευτικά πρωτόκολλα

Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την πλήρη

κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης μόνο για

τους εντελώς εξαθλιωμένους συμπολίτες μας από τη
στιγμή που εισάγει εξαιρετικά χαμηλά εισοδηματικά
κριτήρια Συγκεκριμένα για να τύχει ο ανασφάλιστος
φαρμακευτικής κάλυψης πρέπει το ετήσιο εισόδημά
του να μην υπερβαίνει τα 2.400 ευρώ και τα 3.600
ευρώ για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο μέλος

Ο λόγος γίνεται για ανθρώπους που βγάζουν 200
ευρώ τον μήνα και για οικογένειες με δύο παιδιά που
έχουν 400 ευρώ εισόδημα Θέτει όμως και επιπλέον
όρια τα περιουσιακά στοιχεία των ανασφάλιστων δεν
πρέπει να ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ ενώ τίθεται
και όριο καταθέσεων 7.000 ευρώ για τον ανασφάλι
στο

Για την είσοδο των ανασφάλιστων στο Εθνικό Σύστημα

Υγείας οι οποίοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον
2,5 εκατομμύρια έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός
μόλις 100 εκατ ευρώ ετησίως που είναι αμφίβολο
αν εξασφαλίζει τους ανθρώπους αυτούς Δεδομένου
ότι στατιστικά νοσεί το 10 του γενικού πληθυσμού
και η μέση νοσηλεία στο ΕΣΥ κοστίζει 2.000 ευρώ
απαιτούνται 500 εκατομμύρια για να καλυφθεί ο πληθυσμός

αυτός

Το κόστος για τα νοσοκομεία
Η μετακύλιση του κόστους φροντίδας των ανασφάλιστων

στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων οι
οποίοι βρίσκονται στο κόκκινο σε συνδυασμό με
τη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια
νοσηλευτικά ιδρύματα θα τα οδηγήσει μια ώρα αρχύτερα

στην κατάρρευση Το ίδιο και τους εργαζόμενους
χάρη στους οποίους στέκεται όρθια η δημόσια υγεία

Οι πολιτικές των περικοπών των παροχών υγείας
που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια είχαν

τραγικές συνέπειες στους ασφαλισμένους πολίτες οι
οποίοι αποθαρρύνθηκαν από τη μεγάλη μετακύλιση
των δαπανών με αποτέλεσμα είτε να υποθεραπεύο
νται είτε να αμελούν την υγεία τους Ούτε λόγος για
τις συνέπειες στους εξαθλιωμένους συμπολίτες μας
που αποκλείστηκαν από τη δημόσια υγεία παρ όλο
που ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ την εξασφαλίζει Τώρα
τους δίνεται πρόσβαση την οποία όμως καλούνται
να πληρώσουν ακριβά

Αρχικά η απομόνωση των ανασφάλιστων είχε
επιχειρηθεί επί υπουργίας Αλέκου Παπαδόπουλου
2001 Λόγω των αντιδράσεων δεν προχώρησε ποτέ

Επιτεύχθηκε όμως το 201 1 από τον Ανδρέα Λοβέρδο
στη θέση του υπουργού Υγείας πολιτική την οποία
υπερασπίστηκαν ένας ένας οι διάδοχοί του Και μέχρι
σήμερα οριστική λύση στο επαίσχυντο πρόβλημα της
παρεμπόδισης της πρόσβασης των ανασφάλιστων
στη δημόσια περίθαλψη δεν έχει δοθεί

Με την ΚΥΑ δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ανασφάλιστων-οικονομικά αδυνάτων στην Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ
Α.Ε με το συντονισμό και την εποπτεία των υπουργείων

Υγείας και Εργασίας που θα περιλαμβάνει όπως
αναφέρεται μεταξύ άλλων στοιχεία για τον αριθμό
των δικαιούχων το σύνολο των παροχών υπηρεσιών

υγείας και το κόστος αυτών και συνδέεται με το
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων

υπηρεσιών υγείας Στο ίδιο Μητρώο περιλαμβάνεται

πληροφόρηση για τον αριθμό των ενεργών
ΑΜΚΑ ανασφαλίστων

Ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων

νοσηλευόμενων και των οικείων τους για την
ΚΥΑ έχουν τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών

Υπηρεσιών Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες
των δομών του ΕΣΥ σε συνεργασία με τα γραφεία
κίνησης των νοσοκομείων

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή ο ανασφάλιστος
δεν δώσει ΑΜΚΑ έχει χρονικό περιθώριο επτά

ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής του στο νοσοκομείο

για να το προσκομίσει και να τύχει δωρεάν
περίθαλψης η οποία θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη
νοσηλεία του
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Η επιστροφή του
Οδυσσέα Βουδούρη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ εβδομάδα όταν
ήταν να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο

του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

που εκτός των άλλων προέβλεπε
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για το προσφυγικό

και αναβάθμιση του υπουργείου
το όνομα του Οδυσσέα Βουδούρη ακουγόταν

για τη θέση του επικεφαλής της νέας
γενικής γραμματείας του υπουργείου με
αντικείμενο την πρώτη υποδοχή και ταυτοποίηση

προσφύγων
Χτες από τη σελίδα του στα Νέα ο

Γιώργος Παπαχρήστος τον
αναβάθμισε σε μελλοντικό
αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής

Πολιτικής στη
θέση του Γιάννη Μουζάλα και
μάλιστα μιλούσε για τελειωμένη

υπόθεση η οποία αναβλήθηκε

για λίγο λόγω της
εισαγωγής του κ Μουζάλα
στο νοσοκομείο το απόγευμα

της Κυριακής με αυξημένη
πίεση και συμπτώματα υπερκόπωσης

Ο κ Μουζάλας WÊt^m
παραμένει μέχρι και σήμερα
στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να υποβάλλεται

σε εξετάσεις ενώ διαψεύδεται
η φημολογία ότι έχει υποστεί έμφραγμα ή
ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση

Πηγές του υπουργείου διαψεύδουν και
το δημοσίευμα των Νέων και διευκρινίζουν

ότι προχωρούν οι διαδικασίες για
να αναλάβει ο κ Βουδούρης τη θέση του
γενικού γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και
Ταυτοποίησης που θα έχει υπό την εποπτεία

του την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Μάλιστα ο κ Βουδούρης ενημερώθηκε
χτες για τα θέματα της αρμοδιότητάς

του από τη διευθύντρια του γραφείου του
αναπληρωτή υπουργού Κατερίνα Μαμώ
λη και από τον τωρινό γενικό γραμματέα
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Βασίλη

Παπαδόπουλο ο οποίος στο εξής θα

Αναλαμβάνει
γενικός
γραμματέας
για την πρώτη
υποδοχή και
ταυτοποίηση
προσφύγων

είναι γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής

Πολιτικής με αρμοδιότητα τα ζητήματα
των εγκατεστημένων μεταναστών

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Υπηρεσία

Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών
που εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τα αιτήματα

ασύλου συγκροτούνται ως αυτοτελείς
υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον
υπουργό Εσωτερικών

Η δημόσια παρουσία του κυρίου Βουδούρη

γιατρού στο επάγγελμα χαρακτηρίζεται

από μακρά θητεία σε οργανώσεις
ανθρωπιστικής βοήθειας σε
υψηλόβαθμες θέσεις και από

μάλλον ασταθείς επιλογές
στον χώρο της πολιτικής σε

μια περίοδο βέβαια που το
πολιτικό σκηνικό είναι κάθε
άλλο παρά σταθερό

Από τη δεκαετία του 80
συμμετείχε σε χειρουργικές
αποστολές σε όλο τον κόσμο
σε περιοχές όπου εκδηλωνόταν

ανθρωπιστική κρίση
Υπήρξε πρόεδρος του ελληνικού

τμήματος της οργάνωσης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα και αντιπρόεδρος
της διεθνούς οργάνωσης ενώ στο ενεργητικό

του συγκαταλέγεται η διαχείριση της
σύγκρουσης του ελληνικού τμήματος με τη
διεθνή οργάνωση που οδήγησε στον χωρισμό

τους λόγω της διαφορετικής στάσης
τους στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία τη
δεκαετία του 90

Εκλέχτηκε βουλευτής το 2009 με το
ΠΑΣΟΚ διαγράφηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε

και εκλέχτηκε στις εκλογές του Μαΐου
και Ιουνίου του 201 2 με τη ΔΗΜΑΡ από
την οποία επίσης διαγράφηκε Η υποστήριξη

της υποψηφιότητάς του για το αξίωμα
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου από τον
ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τριβές στο εσωτερικό
του κόμματος και αντιδράσεις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗ



3. ΦΕΣΣΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 18

Φέσσας Μεγάλες οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετά
στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων
αλλά χρειάζεται ακόμη να γίνουν
πολλά έτσι ώστε να καλυφθεί το
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και
να γίνουν οι πολυπόθητες επενδύσεις

Αυτό ήταν το κεντρικό
συμπέρασμα του Ελληνογερμα
νικου Επιχειρηματικού Φόρουμ
που διοργανώθηκε χθες στο Βερολίνο

από τη γνωστή έκδοση
The Economist σε συνεργασία
με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και υπό την αιγίδα του υπουργείου
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

της Ελλάδας και του Ομοσπονδιακού

υπουργείου Οικονομίας

και Ενέργειας της Γερμανίας
Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

στο τέλος του 2016 προέβλεψε

ο υπουργός Οικονομίας
Γιώργος Σταθάκης και τάχθηκε
υπέρ του μετασχηματισμού της
ελληνικής οικονομίας προς την

Ανάκαμψη της ελληνικής

οικονομίας
στο τέλος του 2016
προέβλεψε ο υπουργός

Οικονομίας
Γιώργος Σταθάκης
κατεύθυνση μακροπρόθεσμων
επενδύσεων αντί για την προσέλκυση

βραχυπρόθεσμων επενδύσεων

που όπως σημείωσε
αποδίδουν προσωρινά υψηλά κέρδη

αλλά μακροπρόθεσμα υπονομεύουν

την παραγωγική βάση της
εθνικής οικονομίας Αναφερόμενος

στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

ο Ελληνας υπουργός σημείωσε

ότι εννέα βρίσκονται σε
τελικό στάδιο και ολοκληρώνονται
μέσα στο 2016 ενώ άλλες δύο
προχωρούν Η αρχική ιδέα των

1

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών Θεόδωρος

φέσσας

50 δισ ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις
στην αρχή της κρίσης δεν ήταν
ρεαλιστική τόνισε

Η Ελλάδα έχει ήδη εφαρμόσει
πολλές μεταρρυθμίσεις και μέτρα
λιτότητας αλλά πρέπει να γίνουν
πολλά ακόμη υποστήριξε ο πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Γερμανικών

Βιομηχανιών BDI Ούλριχ
Γκρίλο και ανέφερε ότι υπάρχει
δυναμική για τις διμερείς σχέσεις
σε ό,τι αφορά τον τουρισμό την
ενέργεια τον φαρμακευτικό τομέα

τον τομέα ΤΠΕ Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Παρά την επίπονη διαδικασία
της συνεχούς προσαρμογής της
χώρας μας οφείλουμε σήμερα να
δούμε τημεγάλη εικόνα ηΕλλάδα
μετασχηματίζεται σταδιακά σε
μια οικονομία διαφορετική γεμάτη

επενδυτικός ευκαιρίες υποστήριξε

ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας Ο

ίδιος τόνισε ότι βασικός αιτίες της
αργοπορίας της Ελλάδας να βγει
από την κρίση είναι η έλλειψη
πολιτικής συναίνεσης οι αδύναμοι
θεσμοί οι πελατειακές σχέσεις
και η ταύτιση των μεταρρυθμίσεων

μόνο με τη δημοσιονομική
πειθαρχία Οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας είναι ουσιαστικές

αλλά η εφαρμογή τους
είναι εξαιρετικά προβληματική
επεσήμανε ο κ Αλβάρο Περέιρα
διευθυντής μελετών των χωρών
μελών του Οικονομικού Τμήματος
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ
τονίζοντας ότι η πλήρης απελευθέρωση

των αγορών θα ενισχύσει
κατά 13,5 το ΑΕΠ της Ελλάδας

Στη σημασία του ενεργειακού
τομέα για την ανάπτυξη και τη
σταθερότητα στην Ελλάδα αναφέρθηκε

ο διευθύνων σύμβουλος
των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης

Στεργιούλης
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Επίθεση Ομπάμα κατά φοροαποφυγής
Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών η εξαγορά της φαρμακοβιομηχανίας Allergan από την Pfizer
Σκληρή κριτική άσκησε χθες ο
Αμερικανός πρόεδρος Μπαρόκ
Ομπάμα για μία ακόμη φορά
στα νομικά παράθυρα που διευκολύνουν

τους αμερικανικούς
κολοσσούς να μην πληρώνουν
τους φόρους που τους αναλογούν
στη χώρα ενώ νέοι κανόνες του
υπουργείου Οικονομικών μπορεί
να οδηγήσουν στη ματαίωση
της εξαγοράς της φαρμακοβιομηχανίας

Allergan από την ανταγωνίστρια

Pfizer αντί 160 δισ
δολαρίων Μάλιστα αποκλειστικές

πληροφορίες του Reuters
αποκάλυψαν πως η Pfizer είναι
πολύ κοντά στο να ματαιώσει
τη συμφωνία

Η συμφωνία μεταξύ Pfizer και
Allergan η οποία διατηρεί την
έδρα της στην Ιρλανδία θεωρείται
μία από τις πια κραυγαλέες περιπτώσεις

φοροαποφυγής Η Pfizer
είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο
όταν επιτεύχθηκε η συμφωνία
πως προβλέπεται εξοικονόμηση
κόστους της τάξεως των 2 δισ
δολαρίων Το ζήτημα της φοροαποφυγής

κατέχει υψηλή θέση
στην ατζέντα των υποψηφίων
ενόψει των προεδρικών εκλογών
στις ΗΠΑ τον επόμενο Νοέμβριο

Η φοροαποφυγή έχει εξελιχθεί
σε εκτεταμένη πρακτική πολυεθνικών

ομίλων Μεταφέρουν τη
φορολογική τους έδρα σε χώρες
με ευνο'ικό φορολογικό καθεστώς
όπως n Ιρλανδία ή το Λουξεμβούργο

με αποτέλεσμα να χάνονται

πολύτιμα έσοδα για το
αμερικανικό δημόσιο Πολλά
από αυτά τα νομικά παράθυρα
λειτουργούν εις βάρος των νοικοκυριών

της μεσαίας τάξης δήλωσε

ο κ Ομπάμα σε συνέντευξη
Τύπου στον Λευκό Οίκο προσθέτοντας

πως οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονται

το σύστημα Υπο

Πολλά από τα νομικά παράθυρα που χρησιμοποιούν πολυεθνικές λειτουργούν εις βάρος των νοικοκυριών χης
μεσαίας τάξης δήλωσε ο πρόεδρος Ομπάμα

Υπολογίζεται
ότι πολυεθνικές
όπως οι Apple
Google Microsoft
με φορολογική
έδρα εκτός των ΗΠΑ

αποφεύγουν ετησίως
φόρους 90 δισ δολ

λογίζεται πως πολυεθνικές όπως
η Apple η Google και η Microsoft
με φορολογική κατοικία εκτό5
των ΗΠΑ αποφεύγουν cpôpous
περίπου 90 δισ δολαρίων σε ετήσια

βάση σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεση της οργάνωσης Πολίτεβ
για τη Φορολογική Δικαιοσύνη

Citizens for Tax Justice
Σύμφωνα με tous véous κανό

νε5 του υπουργείου Οικονομικών
των ΗΠΑ το οποίο εδώ και καιρό
προσπαθεί να καταπολεμήσει με
αποτελεσματικό τρόπο τη φορο¬

αποφυγή των αμερικάνικων κολοσσών

τίθενται υπό αμφισβήτηση
όχι μόνον η συμφωνία της

Pfizer με την Allergan η οποία
παράγει το φάρμακο Botox αλλά
και άλλες συμφωνίες Μία από
αυτέβ είναι η συγχώνευση 16,5
δισ δολαρίων της Johnson Controls

με την Tyco International
η οποία επίσης διατηρεί την έδρα
της στην Ιρλανδία

Βέβαια ο unoupYÔs Οικονομικών
των ΗΠΑ Τζακ Λιου του κυ

βερνώντο5 κόμματο5 των Δημο¬

κρατικών τόνισε πως οι νεοι κανόνες

θα δυσχεράνουν τη μεταφορά

της φορολογικής κατοικίας
των εταιρειών σε χώρες όπου συνάπτονται

ευνοϊκές φορολογικές
συμφωνίες Ομως μόνον η ψήφιση
νομοθεσίας από το Κογκρέσο το
οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμ
πλικανούε θα έλυνε αποτελεσματικά

το ζήτημα
Το υπουργείο Οικονομικών των

ΗΠΑ έθεσε ουσιαστικά στο στόχαστρο

την εξή5 τακτική μονάδες
αμερικανικών εταιρειών προχωρούν

σε συσσωρευμένη έκδοση
ομολόγων και έπειτα μεταφέρουν
τα κέρδη tous υπό τη μορφή πληρωμών

τόκων στην έδρα tous
στο εξωτερικό Μεταξύ των νέων
κανόνων περιλαμβάνεται o πε
piopioriôs στην έκδοση ομολόγων
από θυγατρικό axis ΗΠΑ που δεν
θα αφορά σε επενδύσει εντό5
συνόρων της xcbpas

Οι Pfizer και Allergan είχαν
προβλέψει μια αλλαγή στο ρυθμιστικό

πλαίσιο των ΗΠΑ θέτον
xas όρο στη συμφωνία του Νοεμβρίου

για ακύρωσή της εάν η
συνδυασμένη εταιρεία αντιμετωπιζόταν

os αμερικανική για φο
ρολογικού3 λόγους Αναλυτικότερα

εάν μία από Tis δύο πλευρέ5
επιλέξει να αποσυρθεί από τη
συμφωνία θα πρέπει να πληρώσει
στην άλλη εταιρεία 400 εκατ δολάρια

για Tis δαπάνεε που επωμίσθηκε

Το ζήτημα δεν είναι
εάν εγκρίνει ή εάν απορρίψει η
Allergan τη συμφωνία ή εάν το
υπουργείο Οικονομικών υπερβαίνει

Tis αρμοδιότητέ3 του Είναι
εάν n Pfizer θεωρήσει neos οι νέοι
κανόνε5 είναι ooßapös Xôyos για
να μην ολοκληρώσει την εξαγορά

σχολίασε ο Αμερ Ραφάτ ava
λυτή5 της Evercore σε σχετικό
σημείωμα
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Δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους και πρόσφυγες

Στις παροχές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και νοσοκομειακή περίθαλψη, 

σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Χωρίς καμία συμμετοχή στη δαπάνη 

θα μπορούν να λαμβάνουν
φάρμακα από την 1η Ιουνίου
2016 οι ανασφάλιστοι με πολύ
χαμηλό εισόδημα, καθώς και οι
πρόσφυγες και όσοι έχουν ζητήσει 

να τους δοθεί άδεια διαμονής
στη χώρα. Ο ΕΟΠΥΥ -που αναλαμβάνει 

το κόστος για όλη τη
δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων 

και των αλλοδαπών- θα
καλείται να πληρώσει μερικώς
για επείγουσα νοσηλεία ατόμων
μη καλυπτομένων από ταμεία,
ακόμα και εάν έχουν ιδιωτική
ασφάλιση υγείας.

Tous όρους και τις προϋποθέσεις 
ελεύθερης πρόσβασης στις

δημόσιες υπηρεσίες υγείας για
τους ανασφάλιστους και τους αλλοδαπούς 

περιγράφει κοινή απόφαση 

που υπέγραψαν οι υπουργοί
Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών
για την εφαρμογή του «παράλληλου 

προγράμματος». Σύμφωνα με
αυτήν, ελεύθερη πρόσβαση έχουν

όλοι οι ανασφάλιστοι απλά με την
κατοχή και επίδειξη του ΑΜΚΑ.
Οι αλλοδαποί που αδυνατούν να
εκδώσουν ΑΜΚΑ, μπορούν να
λαμβάνουν Κάρτα Υγειονομικής
Περίθαλψης Ασφαλισμένου (ΚΥ-
ΠΑ), η οποία χορηγείται από τα
Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων

Από 1ης Ιουνίου, με
βάση το εισόδημα -
Ελεύθερη πρόσβαση
στις δημόσιες
υπηρεσίες Υγείας.
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (τα
οποία ωστόσο ακόμα δεν έχουν
συσταθεί, καθώς απαιτείται
υπουργική απόφαση για τα θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας τους...)
ή από τις κοινωνικές υπηρεσίες
των νοσοκομείων.

Στις παροχές περιλαμβάνονται
ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές 

εξετάσεις, νοσοκομει¬

ακή περίθαλψη, μαιευτική περίθαλψη, 

πράξεις αποκατάστασης,
μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία, 

καθώς και χορήγηση ιατρικών 

βοηθημάτων και αναλώσιμων 

υλικών.
Ειδικά για τη φαρμακευτική

περίθαλψη, ισχύουν οι ίδιοι και
σε κάποιες περιπτώσεις καλύτεροι
όροι από αυτούς που εφαρμόζον¬

ται και στους ασφαλισμένους,
αφού τα πολύ χαμηλά εισοδήματα
και οι αλλοδαποί εξαιρούνται από
οποιαδήποτε συμμετοχή στα φάρμακα. 

Ατομα με συνολικό καθαρό
εισόδημα έως 2.400 ευρώ ετησίως
δεν πληρώνουν συμμετοχή, ενώ
το «πλαφόν» αυξάνεται στις 3.600
ευρώ για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα 

μέλη ή μονογονεϊκή οι¬

κογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος, 

για να φτάσει στις 6.000 ευρώ
για εξαμελή οικογένεια. Πα όσους
κατέχουν βιβλιάριο απορίας, το
πλαφόν καθαρού εισοδήματα για
εξαίρεση από τη συμμετοχή σε
φάρμακα φτάνει τις 12.000 (εξαμελής 

οικογένεια).
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και

στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 

του κράτους, που συνόδευε 

τον νόμο για το «παράλληλο 

πρόγραμμα», αναφερόταν
για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη ανασφαλίστων
«ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η
οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα
με το υπουργείο Υγείας, σε 100
εκατ. ευρώ περίπου», στην
υπουργική απόφαση ο υπολογισμός 

αυτός αναιρείται. Οπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Από τις διατάξεις αυτής της
απόφασης προκαλείται δαπάνη
που θα βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ, το
ύψος της οποίας δεν μπορεί να
υπολογισθεί, καθότι εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα»...
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Τέσσερις στις δεκα
επιχειρήσεις
εξετάζουν πλεον
να μεταναστεύσουν
Δραματική επιδείνωση επιχειρηματικού
κλίματος μετά τα capital controls

Γενικευμένο και έντονο κλίμα απαισιοδοξίας

καταγράφει έρευνα της
Endeavor Greece για τα επιχειρείν
στην Ελλάδα Περίπου 9.000 επιχειρήσεις

δηλαδή το 39 εξετάζουν

το ενδεχόμενο να μεταφέρουν
την έδρα τους στο εξωτερικό Οι
επιχειρήσεις δεν αναζητούν μόνο
ένα ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον

Φεύγουν ή σκέφτονται
να φύγουν διότι επιθυμούν σταθερότητα

πρόσβαση σε κεφάλαια
και λιγότερη γραφειοκρατία

Ανησυχητικό είναι ότι οι επιχειρήσεις

που έχουν ήδη φύγει
αλλά και αυτές που σκέφτονται σοβαρά

να το πράξουν το επόμενο
διάστημα δραστηριοποιούνται σε
κλάδους υψηλής προστιθέμενης
αξίας όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας

και της υγείας
Η έρευνα αποτυπώνει σημαν¬

τική επιδείνωση του επιχειρηματικού
κλίματος μετά την επιβολή

των capital controls To 56 εκτιμά
ότι n κατάσταση στη χώρα δεν θα
βελτιωθεί πριν από την πάροδο
πέντε ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί

τον Μάιο του 2014
ήταν μόλις 4 Τότε το 62 των
ερωτηθέντων προέβλεπε βελτίωση
της κατάστασης ύστερα από δύο
χρόνια Δεν είναι τυχαίο ότι οκτώ
στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι εάν ξεκινούσαν τώρα τη δρα
στηριότητά τους θα έκαναν το
πρώτο βήμα εξαρχής εκτός Ελλάδος
Σύμφωνα με την έρευνα της Endeavor

Greece ήδη 15 των επιχειρήσεων

του δείγματος έχει
μεταναστεύσει

ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό τον Ιούλιο του 2015 ήταν
13 Σελ 21
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Μετανάστευση για 9.000 επιχειρήσεις
Φυγή στο εξωτερικό εξετάζουν εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας διαπιστώνει η Endeavor

Η μετανάστευση
των ελληνικών επιχειρήσεων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Επιθυμία y
μεταφοράς έδρας

στο εξωτερικό

Ναι
23

Είναι ήδη 13
15

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

39

46

9.000
εταιρείες

σκέφτονται
να μεταφέρουν
την έδρα τους

64

Πρόθεση k
παραμονής

στην Ελλάδα
ανά κλάδο

Λιγότερο πρόθυμες

Τεχνολογία

19
Υγεία

27
Αγροτικός τομέας

81

Περισσότερο πρόθυμες

4âT

Καταναλωτικά προϊόντα

80

Λόγοι
μεταφοράς 60°

φορολογική
αστάθεια

πρόσβαση
σε κεφάλαια

51

υψηλή
ωοοολονία

ΠΗΓΗ ENDEAVOR GREECE

Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις
εξετάζουν το ενδεχόμενο να

μεταφέρουν

την έδρα τους στο
εξωτερικό ποσοστό που μεταφράζεται

σε περίπου 9.000 επιχειρήσεις

Αυτό μάλιστα που
αναζητούν οι επιχειρήσεις και
δεν βρίσκουν στην πολύπαθη
ελληνική πραγματικότητα δεν
είναι μόνο ένα ευνοϊκότερο φορολογικό

περιβάλλον Φεύγουν
ή σκέφτονται να φύγουν διότι
επιθυμούν σταθερότητα πρόσβαση

σε κεφάλαια και λιγότερη
γραφειοκρατία Το πιο ανησυ

Αναζητούν κυρίως
σταθερότητα
πρόσβαση σε κεφάλαια

και λιγότερη
γραφειοκρατία

χητικό ίσως στοιχείο στη νέα
αποκαλυπτική έρευνα της Endeavor

Greece Οι επιχειρήσεις
που έχουν ήδη φύγει αλλά και
αυτές που σκέφτονται σοβαρά
να το πράξουν το επόμενο διάστημα

δραστηριοποιούνται σε
κλάδους υψηλής προστιθέμενης
αξίας όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας

και της υγείας
Ειδικότερα σύμφωνα με την

έρευνα της Endeavor Greece η
οποία πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 300 επιχειρήσεων στο
διάστημα 23-31 Μαρτίου το
39 εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς

της έδρας του στο εξωτερικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι

το ποσοστό αυτό είναι αρκετά
υψηλότερο σε σχέση με αυτό
που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο
του 2015 αμέσως μετά την επιβολή

της τραπεζικής αργίας και
των capital controls και ανερχόταν

τότε σε 23
Με άλλα λόγια τώρα που έκατσε

ο κουρνταχτός των δραματικών

γεγονότων του περασμένου
καλοκαιριού κατ παρά την

υπογραφή νέας συμφωνίας χρη¬

ματοδότησης της ελληνικής οικονομίας

και τη σταδιακή χαλάρωση

των ελέγχων στην κίνηση

κεφαλαίων οι επιχειρήσεις
δεν βλέπουν φως στην άκρη του
τούνελ Η απαισιοδοξία αυτή
αποτυπώνεται και στην έρευνα
καθώς το 56 εκτιμά ότι η κατάσταση

στη χώρα δεν θα βελτιωθεί

πριν από την πάροδο πέντε
ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

σε έρευνα που είχε πραγ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ματοποπιθεί τον Μάιο του 2014
ήταν μόλις 4 Τότε το 62 των
ερωτηθέντων προέβλεπε βελτίωση

της κατάστασης ύστερα
από δύο χρόνια Δεν είναι τυχαίο
ότι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις
δηλώνουν ότι εάν ξεκινούσαν
τώρα τη δραστηριότητά τους
θα έκαναν το πρώτο βήμα εξαρχής

εκτός Ελλάδος
Σύμφωνα με την έρευνα της

Endeavor Greece ήδη 15 των

επιχειρήσεων του δείγματος
έχει μεταναστεύσει ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό τον Ιούλιο
του 2015 ήταν 13 Από αυτές
που ήδη έχουν μεταφέρει την
έδρα τους στο εξωτερικό το
56 δραστηριοποιείται στον
κλάδο τεχνολογίας 8 στη

μεταποίηση

όπως επίσης ένα 8
σε καταναλωτικά προϊόντα 7
στον τουρισμό 6 παρέχουν
υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
5 πρόκειται για εταιρείες του
κλάδου των χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών 4 δραστηριοποιούνται

στον κλάδο υγείας
4 στο λιανεμπόριο Από την
άλλη οι λιγότερο πρόθυμες να
παραμείνουν στην Ελλάδα είναι
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον κλάδο υγείας
27 και οι εταιρείες του κλάδου

τεχνολογίας 19
Ως βασικοί λόγοι φυγής σημειώνονται

η φορολογική αστάθεια

60 η πρόσβαση σε κεφάλαια

55 η υψηλή φορολογία

51 και η γραφειοκρατία
42 Λιγότερο σημαντικοί λόγοι

είναι η δυσκολία στις συναλλαγές

λόγω των κεφαλαιακών
ελέγχων και n αρνητική εικόνα
της χώρας στο εξωτερικό

Οι παραπάνω λόγοι διαμορφώνουν

στην πραγματικότητα
και τον επιθυμητό προορισμό
των επιχειρήσεων Οπως επισημαίνει

η Endeavor Greece o

δημοφιλέστερος προορισμός είναι

οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης
και ακολουθούν οι ΗΠΑ και

η Κύπρος Η χαμηλή φορολογία
είναι όντως ο λόγος που επιλέγεται

n Βουλγαρία η συγκεκριμένη
όμως χώρα δηλώθηκε μόνο

από το 5



7. ΕΡΓΑ 300 ΕΚΑΤ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Εργα 3ΟΟ εκατ
Σεέργααναδιάραρωσηςκαιμοχα

νοργάνωσης των υποδομών υγείας που θα
στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται

στοχεύεινα κατευθύνει κεφάλαια
του ΕΠΤΑ το υπουργείο Υγείας Οπως τονίστηκε

χαρακτηριστικά χθεςσεσχετική εκδήλωση

η Ελλάδα επί της ουσίας πάσχει
περισσότερα από τη λειτουργική αναδιοργάνωση

και όχι από νέες σύγχρονες μονά
δες Σύμφωνα δε μο εκτιμήσεις από το
υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού περί τα 300 εκατ ευρώ αναμένεται

να πέσουν σε έργαγια τηνυγεία
από το νέο ΕΣΤΙΑ Γ ΣΟΚ S1D 10147709
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