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Οι ελληνικέβ

φαρμακευτικέβ
στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια
Για τη συνταγογραφηση
με βαση τη δραστική ουσία

ΣΠΑ ΕΥΤ 1ΠΑΪΚΑ δικαστήρια ετοιμάζονται να
3ΐ ι:λληνικές φαρμακευτικές εταιρίες για τη
ουνταγο oqtnon φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία
Οπω αποκάλυψε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης αραακοβιομηχανίας ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων
οι q ιρμακευτικές εταιρίες έχουν ήδη ζητήσει τη
συνδρομ νομικών γραφείων των Βρυξελλών με στόχο
να αν ρέψουν την απόφαση για την εφαρμογή της
συγκεκρι £νης διάταξης υποστηρίζοντας όη η συντα
γογράφη η W βάση τη δρασπκή ουσία φέρνει τα ανυ
θετα από α επιδιωκόμενα αποτελέσματα
Συγκι φι μένα η ΠΕΦ βλέπει την ανταγωνιστικότητα
των λληνικών φαρμακευτικών εταιριών να μειώνεται
ε ώ την ίδια ώρα η διείσδυση των γενοσή
μων στην ελληνική αγορά παραμένει χαμηλή καθώς
προσφύγουν

το 2014 κάλυπταν μόλις το 23°/ο του συνολικού όγκου
πωλήσεων έναντι 1 7°/ο το 2009 Αντί να ανταμειφθούν
για τη στάση τους οι ελληνικές φαρμακευτικές
εταιρίες υφίστανται μια σειρά άδικων μέτρων που

διαμορφώνουν δυσμενείς συνθήκες ανταγωνισμού
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επέδειξε αξιοζήλευτη
συνέπεια στα χρόνια της κρίσης καθώς δεν έκλεισε
μονάδες και δεν απέλυσε προσωπικό την ώρα που
οι πολυεθνικές προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού
έως και 40°/ο είπε ο κ Τρύφων
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ θα ενημερώσει πς ερχόμενες
ημέρες τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για τις θέσεις
των ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών ενώ θα
παρουσιάσει και αναλυυκά στοιχεία για τη λειτουργία
και τον τζίρο των επτχειρήσεων τα τελευταία χρόνια
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06

ΕΘΝΟΣ

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ

ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μισθολογικές
παρεμβάσεις και μη
μισθολογικές παροχές

Νέα μέτρα
4,3 δια ευρώ
για το 2016
εκ ευρώ από την αύξηση της
προκαταβολής φόρου για τους αγρότες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

5

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ-Γ ΦΟΣΚΟΛΟΣ

μέτρα ύψους 4,3 δισ
ευρώ από αυξήσεις φόρων για

Πρόσθετα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
και από περικοπές δαπανών κυρίως
συντάξεων φέρνει για το 2016 το
προσχέδιο του προϋπολογισμού που
κατατέθηκε χθες στη Βουλή και σύμφωνα
με το οποίο η συνολική
προσαρμογή για τη διετία
2015-2016 ανέρχεται σε 6,4 δισ ευρώ
Πάντως τα μέτρα δεν είναι οριζόντια
ενώ δεν υπαρχει πρόβλεψη για
μείωση μισθών στον δημόσιο τομέα
δημοσιονομική

28,6 εκ ευρώ από την καταργηση
της έκπτωσης φόρου 2 στην εφάπαξ
εξόφληση φόρου εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων
40,9 εκ ευρώ από την αύξηση της

συμμόρφωσης για τεχνικό έλεγχο
των οχημάτων KTEO
1 3 εκ ευρώ από την καταργηση της
επιστροφής φόρου στο αγροτικό ντίζελ

Επιπρόσθετα δρομολογούνται
Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας

Από τα 4,346 δισ ευρώ τα 1 85 1
δισ ευρώ θα προέλθουν από παρεμβάσεις
cms δαπάνες εκ των οποίων
1 268 δισ ευρώ αφορούν περικοπέβ
σε συντάξεις εισφορές και παροχές
κοινωνικής ασφαλισης και τα 2,494
δισ ευρώ είναι νέοι φόροι που θα
κληθούν να καταβάλουν τα νοικοκυριά

οι επιχειρήσεις οι ελεύθεροι
επαγγελματίες οι αγρότες και οι
ακινήτων
Ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων
το 2016 προβλέπονται
1,417 δισ ευρώ από τις αλλαγές
ιδιοκτήτες

στον ΦΠΑ
200 εκ ευρώ από την αύξηση του
συντελεστή φόρου για τα ενοίκια
301 εκ ευρώ από την αύξηση της

εισφοράς αλλαλεγγύης
361 εκ ευρώ από την αύξηση των
συντελεστών στον φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων
63,6 εκ ευρώ από την αύξηση των
συντελεστών στον φόρο ασφαλίστρων

εκ ευρώ από τις αλλαγές στον
νόμο για τις εκατό δόσεις
80,5 εκ ευρώ από την αύξηση της
προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους
επαγγελματίες
1

0

5

Εισοδήματος με αλλαγές σης
φορολογικές κλίμακες και τους
συντελεστές

σταδιακή καταργηση της φορολογικής
μεταχείρισης των αγροτών
σταδιακή καταργηση της ειδικής
φορολογικής μεταχείρισης του
κλάδου
Η κατάργηση μη δικαιολογούμενων
φοροαπαλλαγών και η αντικατάατα
σή τους όπου απαιτείται από ατοχευ
μένες ππρεμβάσεις ισοδύναμου
αποτελέαματος
Στο μέτωπο του Ασφαλισηκού μέτρα
ύψους 1,26 δισ ευρώ προϋπολογίζει
η κυβέρνηση από υς παρεμ
Η

Η

ναυτιλιακού

κοινωνικού

éé
Το εθνικό σχέδιο

για τις αλλαγές
στο Ασφαλιστικό
θα νομοθετηθεί
εντός του έτους

21,2 J εκατ €

432,0
ΣΥΝΟΛΟ

Κοινωνικά
επιδόματα

105

105

βάσεις στο συνταξιοδοτικό το 2016

με τη μερίδα του λέοντος δηλαδή
722 εκ ευρώ να προέρχονται από
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που
βρίσκεται επί θύραις και η οποία θα
πλήξει παλαιούς και νέους ασφαλισμένους
αλλά και συνταξιούχους Το
εθνικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση
της κοινωνικής ασφαλισης θα
εντός του έτους
Ο υπόλοιπος λογαριααρός
από μέτρα που έχουν
ψηφιστεί μαχαίρι σης πρόωρες αλλαγή
ατον τρόπο υπολογισμού
κατώτατων συντάξεων και από
δοσή τους μόνο στην αλικία των 67
αύξηση εισφοράς υπέρ υγείας σε
κύριες και επικουρικές αλλά και από
εφαρμογή συντελεατή προσαρμογής
στα εφάπαξ από τον οποίο η
κυβέρνηση προσδοκά να εξοικονομήσει
47,4 εκ φέτος και αλλα 39,5
το 2016 Υπενθυμίζεται πως ο συντε
λεστής βιωσιμότητας δεν εφαρμό
ατηκε με αποτέλεαμα να λιμνάζουν
χιλιάδες αιτήσεις Παρά την καταιγίδα
των μέτρων συνολικού ύψους
1,7 δισ για τη διετία 2015-2016 οι
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφαλισης
Ταμεία ΟΑΕΔ ΕΟΠΥΥ θα καταγράψουν
έλλειμμα 1,67 δισ ευρώ
κατά 704 εκ ευρώ σε σχέση
με τον αρχικό προϋπολογισμό
Ειδικά για τα Ταμεία το έλλειμμα
αναμένεται να αγγίξει τα 2,1 23 δισ
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις μειωμένες
έναντι των προβλέψεων ασφαλιστικές
εισφορές κατά 836 εκατομμύρια
την αύξηση της συνταξιοδοτικής
δαπάνης κατά 167 εκατομμύρια
για κύριες συντάξεις και 326 εκατομμύρια

Παρεμβάσεις
στο σκέλος των
εσόδων Κρατικού
Προϋπολογισμού

νομοθετηθεί

συμπληρώνεται

αυξημένο

για επικουρικές λόγω μη
εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος ενώ αυξημένη εμφανίζεται
και η δαπάνη για το ΕΚΑΣ Η
πρόβλεψη είναι πως το έλλειμμα θα
εκτιναχθεί το 2016 στα 2,5 δισ

ΣΥΝΤΑΣΕΙΣ

Αύξηση στα
έτη ασφάλισης
ΣΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ αύξηση και
του απαιτούμενου ασφαλιστικού
χρόνου εκτός από το
προβλεπόμενο όριο ηλικίας
αναμένεται να οδηγηθούν
ασφαλισμένοι που δεν
πρόλαβαν να θεμελιώσουν
δικαίωμα μέχρι την 19η
χιλιάδες

Αυγούστου

ώστε από 1/1/2022
όλοι να βγαίνουν μόνο στα 67
ή στα 62 με 40 χρόνια για
πλήρη Σύμφωνα με ειδικούς
της κοινωνικής ασφάλισης
έρχονται πρόσθετες ανστρο
πές για περίπου 40.000

ασφαλισμένους σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα που είχαν
κστοχυρώσει δικαίωμα με τον
απαιτούμενο ασφαλιστικό
χρόνο μέχρι 31/12/2012 αλλά
δεν έπιασαν το όριο ηλικίας
πριν από τις αλλαγές φέτος
τον Αύγουστο Πλήττονται
κυρίως όσοι κατοχύρωναν με
35ετία σε ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ
Δημόσιο αλλά και γυναίκες
που έφευγαν με 10.000 ημέρες
ασφάλισης στο ΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

0
II

Αύξηση εσόδων
εποπτευόμενων νομικών
προσώπων φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

ΣΥΝΟΛΟ

400

Νοσοκομειακή
περίθαλψη

Μεταβιβάσεις φορέων
της Κεντρικής
Διοίκησης

εκατ €

100

Δαπάνες υπουργείου
Εθνικής Αμυνας

πάγωμα

AAAayés

ί

Συντάξεις εισφορές
και λοιπές ποροχές
κοινωνικής ασφάλισης

Πρόσθετοι cpopous 2,5 δισ ευρώ και nepixonés 1,3 δισ στο Ασφαλιστικό
προβλέπει το προσχέδιο που κατατέθηκε xQes στη Βουλή
1

Ί ΣΥΝΟΛΟ

22

εκατ €

22

ΣΥΝΟΛΟ

10,3

1

4,6

J εκατ €

14,9

ΣΥΝΟΛΟ

30

εκατ €

500

Ι

εκατ €
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2015-2016
ΣΥΝΟΛΟ

1.700,6
εκατ €

ποσά σε καθαρή ετήσια βάση
και σε εκατ ευρώ
2015

Μ 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Λόγω έλλειψης προσωπικού

Κίνδυνος λουκέτου σε δεκάδες ΜΕΘ
λουκέτο απειλούνται
δεκάδες κλίνες εντατικής
θεραπείας τη στιγμή που
150 κρεβάτια παραμένουν κλειστά
λόγω έλλειψης προσωπικού
Πιο συγκεκριμένα από την 1η
έχει αρχίσει η εκπνοή
των συμβάσεων των νοσηλευτών
που διατέθηκαν μέσω του ΚΕΕΛ
ΠΝΟ στις μονάδες εντατικής Ήδη
20 νοσηλευτές έχουν περάσει την
πόρτα της εξόδου και μέσα στο
επόμενο διάστημα θα
και οι υπόλοιποι 150
σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος
Τον κώδωνα του κινδύνου

Με

Οκτωβρίου

αμέσως

αποχωρήσουν

κρούει η'Ενωση η οποία έχει
όλους τους αρμόδιους
για τις καταστροφικές συνέπειες
που θα έχει για τη δημόσια υγεία η
λήξη των συμβάσεων των νοσηλευτών
μιας και δεκάδες κλίνες
μοιραία θα κλείσουν μεγαλώνοντας
τον ήδη μεγάλο αριθμό των
ανενεργών κρεβατιών των μονάδων
εντατικής θεραπείας
Σημειώνεται πάντως ότι οε
συνάντηση της Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιάς με
την διοίκηση της Α Υγειονομικής
Περιφέρειας δόθηκαν διαβεβαιώσεις
ότι μέσα στον Οκτώβρη θα ε
προειδοποιήσει

παναπροοληφθούνοι 190 νοσηλευ¬

τές και οι 40 γιατροί μέσω ΚΕΕΛ
ΠΝΟ για τις εντατικές Επίσης το
υπουργείο σκέφτεται να ανανεώσει
για ένα ακόμα εξάμηνο ιη θητεία
των επικουρικών γιατρών νοσηλευτών
και τραυματιοφορέων μέχρι
να γίνουν ορισμένες προσλήψεις
μονίμων Δεν αποκλείεται
και τρίτο εξάμηνο παράτασης
της θητείας των ειδικευομένων με
τροπολογία στη Βουλή Παράλληλα
τρέχει ο διαγωνισμός για πρόσληψη
περίπου 900 νοσηλευτών και
600 γιατρών ενώ ισχύει η δέσμευση
του Αυγούστου για προκήρυξη
περίπου 2.500 μόνιμων υγειονομικών
μέσα στο 2016
επίσης
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Προϋπολογισμός Υφεοη 2,3

φέτος και 1,3

το 2016

Νέα μέτρα 4,5 δισ
Τα βασικά

Ανεργία

μεγέθη

του προϋπολογισμού

2015

ί

Β2016

Δημόσιο Χρέος

326

ΑΕΠ

2016 343f2

δισ ευρώ

187,6

δισ ευρώ

2015

ΑΕΠ
198

β

Εκρηξη της ανεργίας στο 25,8 το 2016 σύμφωνα με το προσχέδιο
Ο Πρόβλεψη για καθαρά έσοδα 49,4 δια τα 2 δισ από αποκρατικοποιήσεις
Νέους φάρους και περικοπές
σε μιοθούς και συντάξεις προ
βλέπει το προσχέδιο του προ

υπολογισμού που κατατέθηκε
χθες στη Βουλή Εκτιμήσεις
γιαΰφεση 1,3%τσ2016 αύξη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε
ύφεση και την επόμενη χρονιά πριν
στην ανάπτυξη το 2017 σύμφωνα
με το προσχέδιο του προϋπολογισμού
του 2016 Σελ 4-5
Η

επιστρέψει

ση της ανεργίας στο 25,8

και

καθαρά έσοδα 49,4 δισ αυξη
σελ 4-5
μένα κατά 0,8
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο

κ Τσίπραςγια

τις διοικήσεις τραπεζών
Την άμεση ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης έθεσε ως πρωταρχικό στόχο
της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίηρας ανοίγοντας χθες στη
Βουλή τη συζήτηση για τις προγραμματικές
δηλώσεις Αναφορικά με την ανα
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
στο ζήτημα των διοικήσεων
τονίζοντας ότι οι τράπεζες που θα χρειαστούν
ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα
του ελληνικού Δημοσίου θα έχουν
και το αντίστοιχο μάνατζμεντ Σελ 3
αναφέρθηκε
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Αλ Τσπτρας
Καμιά χρονοτριβή

Το πρώχο πακέτο προαπαιτούμενων μέτρων
που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

έως τα μέσα Οκτωβρίου

Τικ ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

στρατηγική η οποία συνοψίζεται
στην πρόταση για επιμήκυνση

Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης

πληρωμών μείωση των επιτοκίων
και μετατροπή τους σε σταθερά

αξιολόγησης χωρίς χρονοτριβή
έθεσε ως αναγκαία
για την υλοποίηση της
κυβερνητικής πολιτικής ο
ανοίγοντας χθες στη
Βουλή τη συζήτηση για τις
δηλώσεις της κυβέρνησης
Οπως τόνισε η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης θα ανοίξει τον
δρόμο για τις τρεις άμεσες κυβερνητικές
προτεραιότητες που είναι
η απομείωση του χρέους η ανα
κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού
συστήματος και η προσέλκυση
προϋπόθεση

πρωθυπουργός

προγραμματικές

ρήτρα ανάπτυξης και μακρά
χάριτος ενώ επισήμανε ότι
από την έκβαση της διαπραγμάτευσης
για το χρέος θα κριθεί
η δυνατότητα της οικονομίας να
επιστρέψει σε ικανοποιητικούς
ρυθμούς ανάπτυξης
Στον τομέα των επενδύσεων
ο πρωθυπουργός προανήγγειλε
τη συγκρότηση Ειδικού Φορέα
Προσέλκυσης Επενδύσεων ο
οποίος θα έχει την ευθύνη για

Προσέλκυσης

τη δημιουργία την εκπόνηση
και την ανάπτυξη επενδυτικών
σχεδίων και τη δημιουργία του

αναγκαίου θεσμικού πλαισίου Ο
ίδιος φορέας θα επιμελείται της
υποβολής και έκδοσης αδειών
ενώ n διαδικασία θα προχωρά
είτε με Προεδρικά Διατάγματα
είτε με απευθείας κύρωση από
τη Βουλή των όρων σύμβασης
Ο κ Τσίπρας περιέγραψε και
τα τέσσερα ανοιχτά μέτωπα της
συμφωνίας Πρώτο τη ρύθμιση
των κόκκινων δανείων όπου
όπως είπε η κυβέρνηση θα
την προστασία της πρώτης
κατοικίας για όσους αποδεδειγμένα
δεν έχουν τη δυνατότητα
να πληρώσουν και την αποτροπή
αγοράς δανείων από distress
funds Προανήγγειλε τη δημιουργία
ενδιάμεσου φορέα που θα
μεσολαβεί μεταξύ δανειστών και
οφειλετών για εξωδικαστική

των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και των προστατευτικών ρυθμίσεων
για τη μισθωτή εργασία και με
προσανατολισμό τη σταδιακή αύξηση

του κατώτατου μισθού
Η τρίτη μάχη αφορά τη
του δημόσιου χαρακτήρα
στην ενέργεια δηλαδή σε ΔΕΗ
και ΑΔΜΗΕ όπου n κυβέρνηση
θα πρέπει να βρει ισοδύναμα
Τέλος αναφέρθηκε στη δημιουργία
του νέου Ταμείου Αξιοποίησης
της Δημόσια5 Περιουσίας
όπου προέταξε cos στόχο η
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
να γίνεται με γνώμονα
την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντο5
Μάλιστα για όλα αυτά τα θέματα
ζήτησε την ευρύτερη δυνατή
συναίνεση των προοδευτικών
δυνάμεων πολιτικών και
που δεν συμφωνούν με
τους νεοφιλελεύθερους μονόδρομους
κάνοντας σαφές άνοιγμα
προς τα υπόλοιπα κόμματα για
στήριξη της κυβέρνησης
διατήρηση

ιδιωτικών επενδύσεων Ο κ Τσίπρας
έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα
20 μηνών μέχρι τα μέσα του 2017
διάστημα κατά το οποίο η κυβέρνηση
στοχεύει να έχει επιτύχει
την αποκατάσταση της ρευστότητας
και την ανάκτηση της
στις αγορές Ιδιαίτερα για
την ανακεφαλαιοποίηση των
μίλησε για την τελευταία
ίσως ευκαιρία για εξυγίανση ενώ
προανήγγειλε αλλαγές στις διοικήσεις
των τραπεζών τονίζοντας
ότι οι τράπεζες που θα χρειαστούν
ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα
του ελληνικού Δημοσίου θα έχουν
και το αντίστοιχο μάνατζμεντ
Για την απομείωση του χρέους
ο κ Τσίπρας δήλωσε ότι n ελληνική
πλευρά θα προσέλθει στη
διαπραγμάτευση με συγκεκριμένη
πρόσβασης

τραπεζών

Ολοκλήρωση στρατηγικής
για τις τράπεζες

2

Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

3 Σχέδιο τεχνικής βοήθειας από
την Κομισιόν

Σε εξέλιξη

4 Αλλαγές στον ποινικό κώδικα που
σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή και

Εκκρεμεί

τη φορολογική απάτη
Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ποινές
και τα πρόστιμα της εφορίας
Α PirKn/tn iinniinutiinr nnhtnnrmr vin
Ο
5

κοινωνικών

Εκκρεμεί
Ρκΐί neun

την επέκταση του έμμεσου μητρώου
τραπεζικών συναλλαγών
7

Εκδοση υπουργικής απόφασης για τπ
μεταφορά του προσωπικού του ΣΔΟΕ
στη ΓΓΔΕ

8 Σχέδιο για προώθηση ηλεκτρονικών
πληρωμών μεταξύ ΤτΕ και ιδιωτικού
τομέα
9 Εγκύκλιοι για τη λειτουργία του
Δημοσιονομικού Συμβουλίου
10 Επικαιροποίηση Οργανικού Νόμου

27 Τοοποποίηση των οιιθυϊπρίιΐν του 2014
και του 2015 για τη σε δόσεις καταβολή
οφειλών από φόρους και εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης

Σε εξέλιξη

Εκκρεμεί
Εκκρεμεί

12

Σχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Εκκρεμεί

13

Επέκταση του claw back σε διαγνωστικά
κέντρα κλινικές και φαρμακοβιομηχανίες
για τα επόμενα τρία χρόνια

Οδικός χάρτης για την αδειοδότηση

Ενεργοποίηση διυπουργικής επιτροπής
για χωροταξικό σχεδιασμό

Σε εξέλιξη

Συνταξιοδότηση πριν τα 67 έτη με 40
έτη ασφάλισης Κατάργηση της εξαίρεσης
των ΒΑΕ στους ΟΤΑ από την αύξηση
ορίων ηλικίας Νέα προαπαιτούμενα

32 Ολοκλήρωση της στρατηγικής
για τα κόκκινα δάνεια

34 Απόφαση πρωθυπουργού για την

Εκκρεμεί
Σε εξέλιξη
ενεργοποίηση

35

Παροχή δυνατότητας σε μη φαρμακοποιούς
να ιδρύουν φαρμακεία

Εκχρεμεί

38 Αποκρατικοποίηση περιφερειακών
αεροδρομίων
39 Υλοποίηση των κυβερνητικών

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί
Εκκρεμεί

19 Παρουσίαση μελέτης επιπτώσεων από
TIC ιιγτπωπιιΒιιϊπγιγ ίττον flVTflVlilVIfTllÔ
στην αδειοδότηση και στα γραφειοκρατικά

Εκκρεμεί

αποφάσεων που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ

40 Είσπραξη του claw back για το 2015

22 Εφαρμογή του αναθεωρημένου
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η απελευθέρωση

έγινε
σε εκκρεμότητα
τα υπόλοιπα

Εκκρεμεί

41 Αλλαγή της νομοθεσίας για την περίοδο
προστασίας των φαρμάκων και του
τρόπου τιμολόγησης

42 Δημοσίευση στη Διαύγεια της
εγκυκλίου για τη συνταγογράφηση
Tnr
δοοοτικηΓ
ouaiac ηιιυνινιιιι
Αποστολή τπγ
Limit vvviuy
Lilt upuu
Uli
στηνΗΔΙΚΑ
43 Υπουργική απόφαση για το πάγωμα του
claw back για ιδιωτικές κλινικές στα

Εχει εκδοθεί

υπουργική
απόφαση
Εχει σταλεί
στηνΗΔΙΚΑ
δεν έχει δηιιο
σιοποιηθεί
στη Διαύγεια

Εγινε

επίπεδα του 2015 έως και το 2018

44 Υπουργική απόφαση για το πάγωμα

Εγινε

του claw back για διαγνωστικό κέντρα
στα επίπεδα του 2015 έως και το 2018

45 Κατάργηση της υπουργικής απόφασης
Εχει ψηφιστεί

Εγινε

για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις
ιδιωτικές κλινικές

εμπόδια

Νομοθετική έγκριση του προγράμματος
αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ Συγκοινω¬
νίες Αθηνών

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

21

Εκκρεμεί

του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους

37 Υιοθέτηση της πράξης υπουργικού
συμβουλίου για σύσταση διυπουργικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

18 Εκδοση ΚΥΑ για αμοιβές συμβολαιο
νηπίΑΜν κπι 8ικπιττικιΐιν επιιιρλητών

20 Απελευθέρωση αγοράς φυσικού
αερίου δημοπρασίες λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής ισχύος ηλεκτρικής
ενέργειας

Εκκρεμεί

Εγινε

αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
17

30 Εκδοση όλων των υπουργικών
αποφάσεων για την εφαρμογή όλων
των διατάξεων συνταξιοδότησης

Μερικώς

επενδύσεων
16 Σύσταση κινητών κλιμακίων για την

Εκκρεμεί

36 Εφαρμογή τουλάχιστον 35 συστάσεων
της εργαλειοθήκης II για ποτά και
πετρελαιοειδή

Εισοδήματος Δημιουργία μητρώου
ωφελουμένων
15

29 Εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου
3865/2010 για τον Δημόσιο Τομέα από
την 1.1.2015

33 Τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη

Σχέδιο αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων
οιοπλών

14 Σταδιακή επέκταση σε εθνικό
επίπεδο του Ελάχιστου Εγγυημένου

Εχει ψηφιστεί

31

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

28 Κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης
στον δημόσιο τομέα

Σε εξέλιξη

11

διευθέτηση

Δεύτερο την επαναρρύθμιση
της αγοράς εργασίας με βασικό
στόχο την επαναφορά του θεσμού

Αναφέρθηκε και
στις διοικήσεις
ίων τραπεζών μετά
την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης

1

περίοδο

επιδιώξει

Ο Αλ Τσίπρας προανήγγειλε τη
συγκρότηση Ειδικού Φορέα
Επενδύσεων

ΒΑΘΜΟΣ

Εκκρεμεί

ΦΕΚ 1117/2015 για τα όρια συνταγογρά

φησης γενοσήμων

23 Εκδοση Προεδρικού Διατάγματος για
ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Εκκρεμεί

46 Κατάργηση του νόμου για την

24 Ενέργειες ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να

Εκκρεμεί

εκχώρηση των ανεϊσπρακτων
ενοικίων στο Δημόσιο

αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές
διοικητικών δεδομένων
25 Ενσωμάτωση στο ΕΤΕΑ από 1π
Σεπτεμβρίου 2015 όλων των επικουρικών
ταμείων και διασφάλιση ότι θα
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους

Σε εξέλιξη

26 Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες

Εκκρεμεί

47 Ακύρωση του άρθρου

Εκκρεμεί

48 Εξεύρεση ισοδύναμου για τη μη

Εκκρεμεί

2 του νόμου
4328/2015 που αφορά τη δυνατότητα
εκχώρησης των ανεϊσπρακτων ενοικίων
στο Δημόσιο

επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση

49 Επανεξέταση και κατάργηση των
lIHMHIIRPIRHHRnHMMHIW

Εκκρεμεί

προβλέψεων για το συνταξιοδοτικό
σύστημα που θεσπίστηκαν με τον νόμο
4325/2015 και 4331/2015

Εκκρεμεί

5. Ο Κ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 3

Δέκα μέτρα-φωτιά
για τα 2 δισ. ευρώ
Δέκα σκληρά μέτρα που αναμένεται να εγείρουν αντιδράσει,

τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κοινωνικέε και

επαγγελματικέβ ομάδεδ, περιλαμβάνονται στο πρώτο πακέτο
προαπαιτούμενων δράσεων (συνολικά 49 μέτρα) που θα

πρέπει να έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση tas τα μέσα
Οκτωβρίου για να εκταμιευθεί η πρώτη υποδόση των 2 δισ.
ευρώ. Οι αλλαγέβ στο ασφαλιστικό και μάλιστα με νέα
οι vies επιβαρύνσειβ για raus ιδιοκτήτεε
raus αγρότεε και ôoous έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση
των 100 δόσεων και η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού
προαπαιτούμενα,

ακινήτων,

καθεστώτοε των φαρμακείων δίνουν το στίγμα του πρώτου
πακέτου μέτρων. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, καθώε θα
ακολουθήσει η δεύτερη δέσμη προαπαιτουμένων, που θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί tas x\s apxis Νοεμβρίου, αλλά
και τα μέτρα που θα προκύψουν από τον πρώτο έλεγχο του
προγράμματοε. Από τιε 49 παρεμβάσειβ του πρώτου πακέτου
προαπαιτουμένων, τα 10 πιο καυτά ζητήματα είναι:
L Ρύθμιση 1 00 δόσεων. Με βάση τιβ διατάξει που έχουν
ψηφιστεί, θα αυξηθεί το επιτόκιο στο 5% από 3%, ακόμα
και για μικρέε οφειλές που as σήμερα ήταν άτοκεε. Επίσα,
θα μειωθεί ο αριθμόε των δόσεων για οφειλέτες οι οποίοι
μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις raus σε λιγότερες
δόσεις, ενώ προβλέπεται και η αποβολή από τη ρύθμιση
όσων δεν τακτοποιούν τις τρέχουσες υποχρεώσει.
2. Κατάργηση του δικαιώματος των ιδιοκτητών ακινήτων

να εκχωρούν στο Δημόσιο ανείσπρακτα μισθώματα.

Πλέον θα φορολογούνται για εισόδημα το οποίο δεν
από raus ενοικιαστές.
3. Αύξηση σε δύο δόσεις του συντελεστή του ΕΦΚ του
εισέπραξαν

αγροτικού πετρελαίου από το 0,066 ευρώ/λίτρο στο επίπεδο
του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή στο 0,330
ευρώ/λίτρο, μέχρι την 1η/10/2016. Από την 1/10/2015 ο
ΕΦΚ του πετρελαίου Kivnons που χρησιμοποιούν οι αγρότες
θα ανέλθει από τα 66 στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή
από το 0,066 στο 0,200 ευρώ/λίτρο. Την 1η/10/2016 ο ΕΦΚ
του αγροτικού πετρελαίου θα αυξηθεί στα 0,33 ευρώ/λίτρο

και θα εξομοιωθεί πλήρως

με τον ΕΦΚ του πετρελαίου
Kivnons που χρησιμοποιούν
όλοι οι φορολογούμενοι.
4. Την ολική ανατροπή
στο καθεστώς βαρέων και
ανθυγιεινών στο Δημόσιο
και δη crious OTA αποδέχεται

η κυβέρνηση, καθώς

δεσμεύεται

να καταργήσει την
εξαίρεση των εργαζομένων
στην καθαριότητα από την

αύξηση των ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης. Στην πράξη,
περίπου 30.000 εργαζόμενοι
στην καθαριότητα, στα

Αλλαγές σιο ασφαλιστικό,
νέες επιβαρύνσεις
για ιδιοκτήτες
ακινήιων,
για αγρότες και
για όσους έχουν
στη ρύθμιση
ενταχθεί

των 100 δόσεων αναμένεται

να εγείρουν

αντιδράσεις.

νεκροταφεία και axis εργασίες
ασφαλτόστρωσης araus δήμους, που βάσει του 3ου
μνημονίου διατηρούσαν τη δυνατότητα πρόωρης
στα 60, με 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων
συνταξιοδότησα

τα 12 στα βαρέα, θα οδηγηθούν σε αύξηση των απαιτούμενων
ορίων ηλικίας, σταδιακά έως και κατά 7 χρόνια.
5. Από 3 έως και 5 χρόνια θα πρέπει να παραμείνουν
στην εργασία tous τουλάχιστον 100.000 ασφαλισμένοι σε
Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίε5 αλλά
και μισθωτοί, που μέχρι σήμερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν
με 35ετία ή 37ετία, με μικρότερο όριο ηλικίας
από το γενικό. Αναλυτικά, μεταξύ των
που περιλαμβάνει το πρώτο πακέτο των
υπάρχει πρόβλεψη για προσθήκη διάταξα
που θα ορίζει ότι όσοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με
πλήρη σύνταξη πριν από την ηλικία των 67 ετών με
λιγότερα από 40 έτη ασφάλισα, θα πρέπει άμεσα να έχουν
συμπληρώσει 35ετία, η οποία tas το 2022 θα γίνει (σταδιακά)
40ετία. Σύμφωνα με raus ειδικούς, αναμένεται να θιγούν
άνεργοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανέστειλαν λόγω
κρίσα τη δραστηριότητά raus και περίμεναν να «πιάσουν»
το μεταβατικό όριο ηλικία^ που προβλεπόταν, προκειμένου
συνταξιοδότησα

υποχρεώσεων

προαπαιτουμένων,

να συνταξιοδοτηθούν. Πλέον, εάν δεν επανενταχθούν

στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να περιμένουν έως τα 67.
6. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσα δέσμευση για κατάργηση
βασικών διατάξεων του νόμου Στρατούλη για τις συντάξεις
των υπερηλίκων ΟΓΑ, όπως η δυνατότητα συνταξιοδότησα
σε οφειλέτες των ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, η μείωση των εισφορών
στο ΤΣΜΕΔΕ, η αναστολή λήψα αναγκαστικών μέτρων
σε επιχειρήσει που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση κ.ά.
7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων: οι δανειστές
έχουν ζητήσει να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσα
και από μη φαρμακοποιούς. Στον νόμο 4336/2015
περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία με κοινή
υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομίας
θα καθορισθούν τα κριτήρια χορήγησα άδειας φαρμακείου.
Η έκδοση τα ΚΥΑ εκκρεμεί.
8. Αλλαγές στον νόμο Κατσέλη: δεν έχει εκδοθεί η απόφαση
για τα νέα κριτήρια βάσει των οποίων εξαιρείται η
πρώτη κατοικία από τη ρευστοποίηση τα περιουσίας,
δεν έχει τροποποιηθεί ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων
και Δικαστικών Λειτουργών έτσι ώστε να συσταθούν
ειδικά τιμήματα στα Ειρηνοδικεία με σκοπό την ταχύτερη
εκδίκαση των υποθέσεων.
9. Συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδιασμού
των δημοπρασιών ΝΟΜΕ (παραχώρηση λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής ισχύος σε ιδιώτες).
10. Κατάργηση επιδοτούμενων τιμολογίων ΔΕΗ
σε μεγάλες αυξήσεις στα αγροτικά τιμολόγια).
φαρμακείου

(μεταφράζεται
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Προγραμματικές δηλώσεις με βροχή από υποσχέσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ

Σ

ρύθμιση της δημόσιας διοικόσης

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Εξαγγέλλοντας σειρά μεταρρυθμίσεων
εν πολλοίς όμοιων με εκείνες
που είχε αναφέρει και τον περασμένο
Φεβρουάριο κατά την έναρξη
της πρώτης και σύντομης
κυβερνητικής

του θητείας ο
κ Αλ Τσίπρας ανέ
γνωσε χθες στη Βουλή τις
δηλώσεις της νέας
κυβέρνησης του με τις οποίες και
ζητεί με ορίζοντα τετραετίας
όπως χαρακτηριστικά πολλές φορές
επανέλαβε κατά την ομιλία
του την ψήφο εμπιστοσύνης σε
ονομαστικό ψηφοφορία αύριο
τα μεσάνυχτα
πρωθυπουργός

προγραμματικές

Τετάρτη

Ο κ Τστπρας

παραλλήλως προς

τα ζητήματα που προφανώς έχουν
άμεση προτεραιότητα και έχουν
σχέση με την εφαρμογή του Μνημονίου
ανακοίνωσε μέτρα και
πολιτικές

δράσεις που όπως ανέφερε
θα εστιάζονται στη ριζική μεταρ¬

την εμβάθυνση της κοινωνικής
πολιτικής την αναβάθμιση των
τομέων της Υγείας και της Εκπαίδευσης
την καταπολέμηση της
διαφθοράς ενώ ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε στο θέμα της Συνταγματικής
Αναθεώρησης και στην αντιμετώπιση
κρίσιμων ζητημάτων της
γενικότερης συγκυρίας όπως είναι
το προσφυγικό
Στο μέτωπο της δημόσιας διοίκησης
ο κ Τσίπρας έκανε εκ νέου
λόγο για πάταξη της γραφειοκρατίας
και των φαινομένων της μικρής
και μεγάλης διαφθοράς ενώ μίλησε
και πάλι για τον εξορθολογισμό
των οργανογραμμάτων των υπουργείων
και τη θεσμοθέτηση ενός
νέου πλαισίου για την αξιολόγηση
του προσωπικού Σε αυτό το πλαίσιο
ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
και στο μέτωπο της ψηφιακής
πολιτικός εξαγγέλλοντας την
ενός Εθνικού Στρατηγικού

κατάρτιση

Ο πρωθυπουργός

νια τον μεγάλο στρατηγικό όπως
τον χαρακτήρισε στόχο της
για ένα Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανάλογο
κυβέρνησης

εξήγγειλε κάρτα μετακίνησης
για ανάπηρους
και τρίτεκνους γεύματα
σε μαθητές δημοτικών
και προσλήψεις γιατρών
καινοσηλευτών
Σχεδίου για την Ψηφιακή Ανάπτυξη
την Ηλεκτρονικό Διακυβέρνηση
και την Ευρυζωνικότητα
Για τα ζητήματα της κοινωνικής
πολιτικής ο κ Τσίπρας ανέφερε
μεταξύ άλλων μέτρα όπως n έκδοση
καρτών μετακίνησης για
τρίτεκνους πολύτεκνους
ανέργους και χαμηλοσυνταξιού
χους άνω των 65 ετών ενώ μίλησε
και για γεύματα προς μαθητές
σχολείων Εδώ είναι που
μίλησε δίχως ωστόσο λεπτομέρειες
Αναπήρους

δημοτικών

του ΕΣΥ Αναφερόμενος στον
χώρο της Υγείας είπε πως στόχος

είναι η άμεση απρόσκοπτη και
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και σε ασφαλή φάρμακα ενώ
παράλληλα αναγνωρίζοντας τα
κενά που έχουν καταγραφεί ως
προς το προσωπικό μίλησε για
επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων
1.100 υγειονομικών και
2.500 γιατρών και νοσηλευτών
Οπως ήταν αναμενόμενο ο
μίλησε και πάλι για τον
στόχο της καταπολέμησης της
και του φαινομένου της
πρωθυπουργός

διαφθοράς

διαπλοκής υπογραμμίζοντας μεταξύ
άλλων ότι μέριμνα θα υπάρξει
για να ενισχυθούν όλα τα ελεγκτικά
σώματα της δημόσιας διοίκησης
ενώ μίλησε και για την ανάγκη

ολοκλήρωσης της διαδικασίας
στον χώρο του ελληνικού
ποδοσφαίρου Στην προσπάθεια
μας ισχυρή αντιπολίτευση θα είναι
οι δυνάμεις του παλιού και
καθεστώτος που θα
κάνουν τα πάντα για να μην αλλάξει
τίποτα τόνισε ο πρωθυπουργός
για να συμπληρώσει ότι η κινητοποίηση
των πολιτών θα αποδειχθεί
για την κυβέρνηση και το πιο
έργο Στο σημείο αυτό
και σε σειρά πρωτοβουλιών
με επίκεντρο τη συνταγματικό
αναθεώρηση όπως είναι η θεσμοθέτηση
δημοψηφισμάτων με
των πολιτών και η αλλαγή
του εκλογικού νόμου
Δεσμεύομαι σήμερα ότι άμεσα
θα ανοίξει διάλογος για αλλαγή
Συντάγματος ώστε n επόμενη Βουλή
κάθαρσης

χρεοκοπημένου

δύσκολο

αναφέρθηκε

πρωτοβουλία

να είναι αναθεωρητική Αυτή
ίσως είναι και n σημαντικότερη

παρακαταθήκη αυτής της
είπε ο κ Τσίπρας

κυβέρνησης

6. ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΝΟΜΠΕΛ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
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Βραβεύτηκαν με Νομπέλ
Ιατρικής για τα παράσιτα
Σε τρεις διαπρεπείς επιστήμονες από την Ιρλανδία την
Ιαπωνία και την Κίνα απονεμήθηκε χθες το βραβείο Νόμπελ
Ιατρικής και Φυσιολογίας 2015 επειδή με τις ανακαλύψεις
τους επέφεραν πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον
οποίο Θεραπεύονται κάποιες από τις φοβερότερες ασθένειες
που προκαλούνται από παράσιτα
Ειδικότερα οι Ουίλιαμ Κάμπελ του Πανεπιστημίου Ντρου
και Σατόσι Ομούρα του Πανεπιστημίου Κιτασάτο του Τόκιο

βραβεύθηκαν επειδή συνέβαλαν στην ανάπτυξη του νέου
σκευάσματος το Avermectin ένα παράγωγο του οποίου
το Ivermectin εκρίζωσε την τύφλωση του ποταμού
δραματικά τα κρούσματα φιλαρίασης ελεφαντίαση
Οι δύο επιστήμονες μοιρά
στηκαν το χρηματικό έπαθλο
του ενός εκατομμυρίου δο
Σε τρεις επιστήμο
λαρίων με τη Γιουγιού Το
βηηβείΟ
tu
Vfcl LU PPU-Pt
που ανακάλυψε το Artemisi
ηίη ένα φαρμακευτικό σκεύα
£7Τ£ΐδη έφεραν εΤΙΟτ
σμα που χρησιμοποιείται για νασταση στον
τροηο
την καταπολέμηση της ελο
TlOV θεραπεύονται
νοσίας Ο δρ Ομούρα μικρό
βιολόγος συνέλεξε και συ
κάποιες ασθένειες
νέκρινε δείγματα εδάφους
για στρεπτομύκητες μικροοργανισμούς οι οποίοι ζουν στο
έδαφος και παράγουν αντιβακτηριακούς παράγοντες
Ανάμεσά τους ήταν ο στρεπτομύκητας avermitilis πηγή
του Avermectin Ο δρ Κάμπελ ειδικός στη βιολογία των
παρασίτων εργάστηκε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Θεραπειών
Merck πάνω στις καλλιέργειες του δόκτορος Ομούρα και
διαπίστωσε ότι μία από αυτές απελευθέρωνε ένα εξαιρετικό
αντιπαρασιτικό Η ουσία ονομάστηκε Avermectin που τελικό
εξελίχθηκε στο Ivermectin Η δρ Του ανακάλυψε το Arte
ιηίςίηίη κατά της ελονοσίας Μελέτησε τις αρχαίες κινεζικές
θεραπείες και συνέλεξε 380 εκχυλίσματα από 200 βότανα
μεταξύ των οποίων η Αρτεμισία annua που χρησιμοποιείται
ως αντιπυρετικό Η δρ Του ήταν n πρώτη που έδειξε ότι η
δραστική ουσία το Artemisinin ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική
εναντίον του παράσιτου της ελονοσίας σε μολυσμένους
ανθρώπους και ζώα
μειώνοντας

r

7. ΝΕΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 40 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEN
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στρατηγική Στόχος η λειτουργία ερευνητικού κέντρου στα Σπάτα και παραγωγικής μονάδας στην Κερατέα

Νέο τριετές επενδυτικό πλάνο
40 εκατ ευ ρώ από την ELPEN
Του Γιώργου Σακκά

Η

gsakkasa'naitemponki gr

τασιάσεις φθηνών φαρμάκων από
πολύ ακριβότερα σκευάσματα
H διοίκηση της ΠΕΦ προχωρεί
σε επικαιροποίηση ιων θέσεων
του κλάδου ώστε να υπάρξει
πολιτική που να στηρίζεται
σε τέσσερις άξονες m βκο
σιμότητα των ασφαλιστικών
την πρόοδο των ασθενών
την ανται ιοδοττκότητα και ας θέσεις

εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην ELPEN

αριθμός εργαζομένων

ρεκόρ τζίρου στα 200
εκατ ευρώ και ένα φιλόδοξο
επενδυτικό τριετές
πλάνο της ιάξης των 40 εκατ ευρώ
γιορτάζει τα 50 χρόνια δραστηριότητας
της η εταιρεία ELPEN
όπως ανέφερε ο
δ.σ της βιομηχανίας και
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος
Τρύφων στο πλαίσιο ειδικής
εκδήλωσης μέσα στην επόμενη
τριετία και εφόσον δεν υπάρξουν
δυσάρεστες εκπλήξεις εκ μέρους
της κυβέρνησης τόσο στον τομέα
ιης φαρμακευτικής πολιτικής όσο
και της φορολόγησης η ELPEN θα
λειτουργήσει νέο ερευνητικό κέντρο
στα Σπάτα και μια ακόμη
μονάδα στην Κερατέα
Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται
σε 25 εκατ ευρώ ενώ το ερευνητικό
κέντρο βρίσκεται ήδη σε
φάση αδειοδότησης Συνολικά οι
επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας
για τα προσεχή χρόνια θα
ανέλθουν σε 40 εκατ ευρώ
η εταιρεία προχωρά
σε συνεργασίες και με
φαρμακευτικές με πιο
πρόσφαιη την ανάληψη της
και της επιστημονικής
ενημέρωσης ενός καινοιόμου φαρμάκου
ιης αλογλιπτίνης προϊόν
έρευνας της ιαπωνικής Takeda
δε ότι το 30%-35 του
κύκλου εργασιών στην Ελλάδα
μέσα από τη συνεργασία
της εταιρείας με πολυεθνικές Μά

Με

870

ορθολογική

ταμείων

Ειδικότερα

αντιπρόεδρος

εργασίας με προστιθέμενη τεχνολογική
αξία Με βάση αυιές θα
προχωρήσει σε συζήτηση με τον
υπουργό Υγείας ιις επόμενες μέρες
Στο σημείο αυτό ο κ Τρύφων
τονίζει πως η ουνιαγογράφηση μόνο
με δραστική ουσία χωρίς ο γιατρός
να μπορεί να προτείνει
ιδιοσκεύασμα θα οδηγήσει
πολλά νέα γενόσημα που είναι
συγκεκριμένο

παραγωγική

ELPEN μαζί με τις θυγατρικές Win

τελευταία δέκα χρόνια μάλιστα
έχει στενή συνεργασία με χώρες
της Ασίας και της Απω Ανατολής
Τον Φεβρουάριο του 2012 ίδρυσε
θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία

περίπου

περαιτέρω

πολυεθνικές

κυκλοφορίας

προκύπτει

κές χώρες και 60 παγκοσμίως Τα

medica και ΕΝΟΡΑΣΕ παρουσιάζει
τζίρο της τάξης των 200 εκατ ευρώ
έναντι 170 εκατ ευρώ πέρυσι Το
14%-15 των πωλήσεων ήτοι
28 εκατ ευρώ προέρχεται
από εξαγωγές

Παράλληλα

Σημειώνεται

λίστα ο όμιλος δηλαδή η εταιρεία

Ο αντιπρόεδρος δα της
βιομηχανίας και πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας
Θεόδωρος Τρύφων

Σήμερα η ELPEN κατατάσσεται
με βάση τα σιοιχεία της IMS
στην 6η θέση στην Ελλάδα σε μια
αγορά με 400 και πλέον φαρμακευτικές
εταιρείες η πλειονότητα
αυτών όμως είναι ανενεργές ή
έχουν ελάχιστη παρουσία εγχώριες
και πολυεθνικές με δυναμικό
που φτάνει τους 870 εργαζόμενους
Η ELPEN πραγματοποιεί
30 σκευασμάτων και έχει
ενεργή παρουσία σε 27 ευρωπαϊ¬
εξαγωγές

την ELPEN Pharma GmbH ενώ διατηρεί
θυγατρική και στη Σουηδία

Φαρμακευτική πολιτική
Σύμφωνα με τον κ Τρύφωνα μια
σειρά αποσπασματικά μέτρα τα
τελευταία χρόνια επηρεάζουν σήμερα
την καθημερινότητά μας
στρεβλώσεις στην αγορά
φαρμάκου.Τα μέτρα αυτά δεν
τη βιωσιμότητα του
φέρνοντας

εξασφαλίζουν

συστήματος

κοινωνικής ασφάλισης
ούτε ουσιαστικές εξοικονομήσεις
και αντίθετα οδηγούν σε υποκα

έτοιμα να μην κυκλοφορήσουν
στην αγορά Μάλιστα μεθοδεύεται
η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο
Σχειικά με τη χαμηλή
δαπάνη στο

1

φαρμακευτική

945 δισ

ευρώ

ο κ Τρύφων σημειώνει πως θα

πρέπει να εξαιρεθούν από αυτή ια
εμβόλια που είναι περίπου 100
εκατ ευρώ ενώ μπορεί να επέλθει
περαιτέρω εξοικονόμηση μέσα
από την ορθή ουνιαγογράφηση
αλλά και την ανακοστολόγηση
Πάνιως όπως τόνισε από μόνη
της η αύξηση της δαπάνης δεν
θα φέρει σωστά αποτελέσματα εάν
δεν υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις
που να λαμβάνουν υπ όψιν
το σύστημα ορθής αποζημίωσης
και όχι μόνο την ιιμολόγηση
SID:97751S6

