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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόμβα από
Οικονομικών της Βόρ Ρηνανιας-Βεστφαλίας που παρέδωσε
το στικακι με τους 10.500 λογαριασμούς στην Ελβετία είπε ότι από
το 2014 ηθελε να δώσει στοιχεία αλλα δεν έβρισκε ανταπόκριση
Ο υπ

βόμβα για την πλήρη απροθυμία
της κυβέρνησης Σαμαρά να ερευνήσει
τη φοροδιαφυγή παρά τις εκκλήσεις
και την ετοιμότητα συνδρομής από
το εξωτερικό έκανε ο υπουργός Οικονομικών
του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς 0
υπουργός Οικονομικών του ομόσπονδου κρατιδίου
είναι αυτός που παρέδωσε την περασμένη εβδομάδα
στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών παρουσία
και εκπροσώπου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών λίστα με περισσότερους από 10.500 Ελληνες
καταθέτες στην ελβετική τράπεζα

Καταγγελία

UBS
Σε συνέντευξή του στο

Αθηναϊκό

Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ
Μπόργιανς ανέφερε ότι όταν γίνεται
δημόσια συζήτηση στη Γερμανία
με θέμα αν η Ε.Ε πρέπει να
στηρίξει την Ελλάδα είναι δύσκολο
να αιτιολογήσει κανείς αυτήν
τη θέση όταν στην ίδια τη χώρα
υπάρχει φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων
Υπογράμμισε ακόμη
Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είπα Αν μπορώ να συνεισφέρω
στο να κάνει σαφές η Ελλάδα
ότι προτίθεται να αρπάξει
από τον γιακά όσους έως τώρα δεν πλήρωναν φόρους
τότε αυτό τελικά θα βοηθήσει και τη συζήτηση
για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη Τη σκέψη μου αυτή
την έκανα γνωστή στους Ελληνες εταίρους μας
και αυτό οδήγησε στις συναντήσεις Και βέβαια στο
να γίνει ένα σημαντικό βήμα Τώρα μένει να δούμε
αν αυτή η συνεργασία θα εξελιχθεί
0 κ Μπόργιανς αποκαλύπτει στη συνέντευξή
του ότι είχε απευθύνει πρώτη φορά πρόταση για
συνεργασία στην προηγούμενη κυβέρνηση πριν
από τρία χρόνια προσθέτοντας ότι δεν είχε βρει
απήχηση Κατόπιν της αδράνειας της περιόδου
2012-2014 επαναλάβαμε την πρόταση στη νέα
κυβέρνηση στις αρχές της χρονιάς και τον
Μάιο έγινε η πρώτη συνάντηση και από τότε υπήρξαν
και άλλες επαφές Αν και δεν κατονομάζει πρό¬
ελληνική

σωπα είναι σαφές ότι ο κ Μπόργιανς αναφέρεται

στον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον
υπουργό Οικονομικών σημερινό διοικητή της Τραπέζης
της Ελλάδος Γ Στουρνάρα Οι κύριοι Σαμαράς
και Στουρνάρας είχαν αναθέσει τον χειρισμό
των συγκεκριμένων υποθέσεων στον υφυπουργό
Οικονομικών Γ Μαυραγάνη και κυρίως στον
Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων του
Μεγάρου Μαξίμου Στ Παπασταύρου
Η καταγγελία-βόμβα του υπουργού Οικονομικών
της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας έρχεται να
προστεθεί στην ήδη γνωστή υπόθεση του Σεπτεμβρίου
του 2012 όταν οι κύριοι Γ
Μαυραγάνης και Στ Παπασταύρου
είχαν μεταβεί στην Ελβετία έπειτα
από πρόσκληση για προώθηση
της διμερούς συνεργασίας σε
θέματα φοροδιαφυγής ενώ ήταν
ήδη γνωστό στο τότε Μαξίμου όυ ο
πρωθυπουργικός σύμβουλος είχε
κατάθεση 5.500.000 δολαρίων στη
λίστα Λαγκάρντ και ήταν επιπλέον
συνδιαχειριστής διεθνούς fund
που ήλεγχε ή διαχειριζόταν πάνω
από το 50 των καταθέσεων της
ίδιας λίστας
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
πληροφορίες της δημοκρατίας
ο κ Παπασταύρου που έχει ήδη καταθέσει ανωμο
τί στους οικονομικούς εισαγγελείς ως ύποπτος για
φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είχε
από τα μέσα του 2013 στενές επαφές με υπουργό
και άλλου ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας
Εως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν και αυτός ο Γερμανός
υπουργός είχε κάνει παρόμοια πρόταση
κατά της φοροδιαφυγής αλλά η σχετική
δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται
Υπενθυμίζεται επίσης ότι ακόμα και ο γνωστός
εκπρόσωπος του ΔΝΤ Π Τόμσεν είχε δηλώσει προ
μηνών στην Καθημερινή ότι η τρόικα ζητούσε το
φθινόπωρο του 2014 πρόσθετα φορολογικά μέτρα
επειδή είχε πειστεί πια ότι η κυβέρνηση Σαμαρά
δεν επιθυμούσε να κάνει οτιδήποτε κατά της
επικεφαλής

συνεργασίας

φοροδιαφυγής

Αντώνης Σαμαράς Σταύρος Παπασταύρου και αριστερά στη μικρή φοιτά ο υπουργός
Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίάς-Βεοτφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς

Διαψεύδει και διαχωρίζει
m θέση του ο Ι Eoupvàpas
ΜΕ ΜΙΑ πολύ προσεκτική δήλωση
ο I Στουρνάρας διαψεύδει ότι ο
ίδιος τουλάχιστον είχε απευθείας
επαφή με το κρατίδιο της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την
λίστας με πιθανούς φοροφυγάδες
αλλά χρησιμοποιώντας
μόνον πρώτο πρόσωπο στις διατυπώσεις
του δεν αναφέρει λέξη κατά
πόσον άλλα μέλη ή σύμβουλοι
της κυβέρνησης Σαμαρά είχαν την
παραμικρή εμπλοκή
Συγκεκριμένα ο κ Στουρνάρας
δήλωσε Ουδέποτε συναντήθηκα
γνώρισα ή συνομίλησα ποτέ με τον
κ Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς και
παραλαβή

ουδεμία πρόθεση εκδηλώθηκε από

την πλευρά του κρατιδίου για να
μας παραδώσει λίστες με Ελληνες
καταθέτες Κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου άγνοια εξέφρασε
μέσω μη κατονομαζόμενων κύκλων
ώστε να μη δεσμευτεί επίσημα
και να μη διαψευστεί αργότερα
και ο κ Γ Μαυραγάνης
0 κ Παπασταύρου που ήταν
ο κύριος συνομιλητής της κυβέρνησης
Σαμαρά με το Βερολίνο και
επικαλούνταν μη αποτελεσματικές
όπως αποδείχθηκε επαφές με
τη γερμανική κυβέρνηση σιώπησε
απολύτως
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αμαρά και τον Παπασταύρου
ΤΗΝ αποκάλυψη ότι πίσω από
τη λίστα Λαγκάρντ κρύβεται
μαύρο πολιτικό χρήμα έκανε
για πρώτη φορά το πρώην
τραπεζικό στέλεχος Ερβέ Φαλ
τσιανί φωτό αριστερά Μιλώντας
στην εκπομπή της Γιάννας
Παπαδάκου φωτό δεξιά
Checkpoint χθες στον Alpha
ο Φαλτσιανί είπε επιπλέον ότι
η έρευνα δεν πρέπει να
απλώς στα ονόματα
των καταθετών αλλά να εστιάσει
και στους αχυράνθρω
πους Ανέφερε ση τα ονόματα
είναι το ένα θέμα αλλά οι
αχυράνθρωποι που οδηγούν
σε εταιρίες οι οποίες ενδεχομένως
κρύβουν πίσω και πολιτικά
πρόσωπα είναι το άλλο
θέμα προσθέτοντας ότι
ένας αχυράνθρωπος μπορεί
να κρύβει και 200 εταιρίες
Επισήμανε ακόμη όχι
εκείνοι οι οποίοι κρύβονται
πίσω από τις μεγάλες καταθέσεις
της λίστας θέλουν να
φιμώσουν τους δημοσιογράφους
αλλά και όσους αποκαλύπτουν
τη διαφθορά και τη

Ε Φαλτσιανί στον Alpha
Οι μάσκες των πολιτικών

εξαντληθεί

διαπλοκή Ό Ερβέ Φαλτσιανί
επανέλαβε ότι έχει δώσει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία στους
Ελληνες εισαγγελείς που τον
επισκέφθηκαν στο Παρίσι
ενώ προανήγγειλε ότι θα έχει
και νέα συνάντηση μαζί τους
Σε εκείνο το σημείο στην
εκπομπή παρενέβη και ο αν
υπουργός Δικαιοσύνης
αρμόδιος

για την καταπολέμηση
της Διαφθοράς Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος ο οποίος
σημείωσε Οσοι αντιδρούν

σε αυτές τις έρευνες μου

θυμίζουν

ης τελευταίες κινήσεις
του Χίτλερ την ώρα που
Για τεχνητά εμπόδια
κατέρρεε

και ανηδράσεις κατά τη διάρκεια
της έρευνας για τη λίστα
Ααγκάρντ έκανε λόγο
από την πλευρά της και η τέως
πρόεδρος της Βουλής Ζωή
Κωνσταντοπούλου η οποία
εξήγησε όη συνάντησε πολλές
δυσκολίες για να κάνει ης
αναγκαίες επαφές και να πάρει
καταθέσεις ως προεδρεύ¬

ουσα στην αρμόδια επιτροπή
Με τόνο αυτοκριηκής τοποθετήθηκε
στο μεταξύ στην
Checkpoint ο αν υπ
εκπομπή

Οικονομικών Τρ Αλεξιάδης
ο οποίος παραδέχθηκε όη οι
έρευνες καθυστέρησαν σημα
νηκά 0 κ Αλεξιάδης απέδωσε
ης καθυστερήσεις σε έντονες
πιέσεις που ασκήθηκαν
σε ελεγκτές διαρκούσης της
έρευνας
Τη σκυτάλη των αποκαλύψεων
πήρε ο γ.γ Καταπολέμησης
της Διαφθοράς Γ Βασιλειάδης
ο οποίος μίλησε για
τη νέα λίστα γνωστή και ως
λίστα Ρηνανίας 0 κ Βασιλειάδης
υποστήριξε όη και σε
αυτήν την περίπτωση υπήρξαν
ύποπτοι χειρισμοί καθώς
όπως ανέφερε ο υπ Οικονομικών
της Ρηνανίας-Βεστφαλίας
του είπε όη προσπαθούσαν να
δώσουν λίστες φοροφυγάδων
από το 2014 αλλά η

προηγούμενη

κυβέρνηση αγρόν ηγό
ραζε το σημερινό πρώτο θέμα
της δημοκρατίας για Σαμα
ρά-Παπασταύρου

Οι αποκαλύψεις

της δημοκρατίας
ΤΙΣ συνεχείς αποκαλύψεις της δημοκρατίας για τη
λίστα Λαγκάρντ καθ όλη τη διερεύνηση της υπόθεσης
παρουσίασε χθες η εκπομπή
Checkpoint στον Alpha
Στην εκπομπή μίλησε ο
του πολιτικού ρεπορτάζ
της εφημερίδας Νίκος Ελευθερό
γλου φωτό ο οποίος τόνισε ότι σε
μια εποχή που τα νοσοκομεία δεν είχαν
γάζες και τα παιδιά λιποθυμούσαν
στα σχολεία βρέθηκε η εν λόγω
λίστα με φορολογητέα ύλη ύψους 2,2 δισ δολαρίων
Το 50°/ο αυτών των χρημάτων ήταν συμπυκνωμένο
σε ένα fund όπως έχει γράψει επανειλημμένως η
δημοκρατία Πρόκειται για το επενδιπικό σχήμα
γνωστού επιχειρηματία το οποίο όπως σημείωσε ο
Ν Ελευθερόγλου είχε δημιουργηθεί για να αποφύγει
τον εντοπισμό του καθώς με τον τρόπο αυτό κρυβόταν
πίσω από δεκάδες εταιρίες offshore που λειτουργούσαν
ως ασπίδες για να κρύβεται το μαύρο χρήμα Η
υπόθεση μοιάζει με κατασκοπικό θρίλερ Οι εμπλεκόμενοι
χρησιμοποιούσαν ακόμη και ιδιωηκό αεροσκάφος
το οποίο πραγματοποιούσε μυστηριώδεις πτήσεις
σε φορολογικούς παραδείσους κατέληξε ο
του πολιηκού ρεπορτάζ της δημοκρατίας
αρχισυντάκτης

αρχισυντάκτης
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Αφαίμαξη και από ιδιώτες στο
Η Εφ.Συν αποκαλύπτει σκάνδαλο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που κατάφερε να εντοπίσει η νομική υπηρεσία του Ε
Απασχολούμενων παρά τις διετείς προσπάθειες των εμπλεκομένων να συγκαλυφθεί Σε μία μόνο περίπτωση οι διεκδικήσεις εται
τη στιγμή που οφείλει στο Ταμείο 1,4 εκατ ευρώ
►

Του ΤΑΣΟΥ

σε να

ΙΑΡΑΝΤΗ

ενημερωθεί

αν έγινε

ην ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία
αιμορραγούσαν κάποιοι υπάλληλοί
τους ενέκριναν παράνομα την καταβολή
χρηματικών ποσών σε ιδιωτικές
κλινικές και άλλους παρόχους υγείας
με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς την
απαιτούμενη από τον νόμο επισύναψη
της φορολογικής και ασφαλιστικής τους
ενημερότητας και δίχως να γίνεται
με τις ογκώδεις οφειλές χους
προς τα Ταμεία
Πρόκειται για ένα σκάνδαλο εξυπηρέτησης
ιδιωτικών συμφερόντων στον
χώρο της Υγείας που αποκαλύπτει σήμερα
η Εφ.Συν και εκτιμάται ότι έχει
αποφέρει τεράστια ζημιά εις βάρος των
ασφαλιστικών ταμείων και των
του Δημοσίου και του ΙΚΑ
Την υπόθεση έφερε στο φως η νομική
υπηρεσία του ΕΤΑΑ Ενιαίο Ταμείο
Απασχολούμενων μετά από
προσπάθειες συγκάλυψης περίπου δύο
ετών με αφορμή την παράνομη καταβολή
χρηματικού ποσού από το Ταμείο

συμψηφισμός
των ποσών που

καταβλήθηκαν
στην ιδιωτική
κλινική με τα
χρέη που είχε
προς το ΕΤΑΑ ή
αν τα τελευταία
παρακάμφθηκαν
καθώς και αν
είχε προσκομίσει

συμψηφισμός

συμφερόντων

Ανεξάρτητα

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Η εταιρεία εμπορίας ιατρικού
υλικού προχώρησε στην κίνηση αυτή
Η απόφαση ιουΔ.Σ τουΐ
καθότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
οποία π υπόθεση παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη
της η κλινική ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ της
Λόγω ms niOavns διάπραξη των αδικημάτων
όφειλε ως πελάτης της εκατοντάδες
ms napaßaans καθήκον tos και ms am ο lias
ευρώ λόγος για τον οποίο αξίωνε
υπαΛΛΛΛων του με ενδεχόμενη ηθική αυτουργία
την παρακράτηση μέρους αυτής της
ms aaiptias-ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ σε
βαθμό κακουργημαιοϊ
οφειλής από όποιο ποσό θα λάμβανε η
ιδιωτική κλινική από το ΕΤΑΑ από τη
χιλιάδες

προς ιδιωτική κλινική
Η συγκεκριμένη υπόθεση οδεύει ήδη
προς τη Δικαιοσύνη και επιπλέον

δρομολογείται

η διενέργεια ελέγχου
να εξακριβωθεί εάν κατ ανάλογο
τρόπο έχουν καταβληθεί παράνομα
χρηματικά ποσά και προς άλλους παρόχους
Υγείας από τους Τομείς Υγείας του
ΕΤΑΑ με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών Την ίδια στιγμή το ΣΔΟΕ
σχετική εισαγγελική εντολή
διενεργεί έρευνα για την περίοδο 2008
έως και σήμερα σε όλα τα ασφαλιστικά Το
iYYpaço-KôHapos του προϊσταμένου ms
ταμεία που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ
να
διαπιστωθεί
το
προκειμένου
νόμιμο Α νδρέα ΚουτσόΛαμπρου
ή μη των χρηματικών καταβολών προς
από
τον
τρίτους
οργανισμό
fag
προκειμένου

αξιοποιώντας

Χρονικό
Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο στο
ΕΤΑΑ όλα ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου
2014 όταν μια εταιρεία που εδρεύει

στην Αθήνα και δραστηριοποιείται
στην εμπορία ιατρικού υλικού κατέθεσε
προς ίο ΕΤΑΑ αίτηση συνοδευόμενη
από εισαγγελική παραγγελία που είχε
εξασφαλίσει προκειμένου να ενημερωθεί
για οποιαδήποτε πληρωμή είχε
πραγματοποιήσει το ΕΤΑΑ κατά το
2013 στην εταιρεία ΕΥΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οποία ανήκει
η κλινική ΝΕΟΝ AOHNAION-M.D
HOSPITAL Α.Ε που βρίσκεται στο
Παγκράτι συμφερόντων του αγγειο
χειρουργού Μιχάλη Χριστοφορίδη
Με την αίτησή της η εταιρεία ζητού

χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ
Ετσι η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
του ΕΤΑΑ κλήθηκε να απαντήσει
σε ερώτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών των Ταμείων Υγειονομικών
που υποβλήθηκε στις 22/7/2014
για το εάν δεσμεύεται από την αίτηση

της εταιρείας και την εισαγγελική
που προσκόμισε να παράσχει
τις πληροφορίες που αυτή ζητούσε
Απαντώντας στις 14/10/2014 η νομική
υπηρεσία του ΕΤΑΑ γνωμοδότησε
να μη δοθούν τα σχετικά στοιχεία στη
εταιρεία καθώς το αίτημά της στερείται
παραγγελία

νομιμότητας αλλά ζήτησε να διερευνηθεί
η καταγγελία περί της δήθεν καταβολής
από το Ταμείο χρηματικού ποσού
άνευ προσκομίσεως των απαραίτητων
στοιχείων και να εξεταστεί αν υπήρξε
διάπραξη ή μη τυχόν παράβασης καθηκόντων
των υπαλλήλων της Ωστόσο
τόσο η καταγγελία όσο και γνωμοδότηση
της νομικής υπηρεσίας θάφτηκαν
ή ξεχάστηκαν

Κατόπιν πιέσεων
ι

i

Το έγγραφο τουΙΔΟΕ npos τα ασφαΛισυκά
ταμεία που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ 16/7/2015

με το οποίο ζητά mv αηοστοήή στοιχείων
πΛηρωμώναηό w 2008 ews και σήμερα
προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμοιπια των
χρηματικών καταΒοΛών npos tpnous

Το θέμα επανήλθε στις 11/12/2014
όταν υπάλληλοι του ΕΤΑΑ ανέφεραν
ότι δέχονται πιέσεις για να πληρώνουν
κλινικές και παρόχους υγείας με μη σύννομο
τρόπο οπότε παρενέβη και πάλι
η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του
ΕΤΑΑ που με έγγραφο της υπενθύμιζε
απόφαση του Δ Σ του ΕΤΑΑ από τις
1 1/2/2010 σύμφωνα με την οποία κάθε
Υπηρεσία του Ταμείου που προβαίνει σε
εξόφληση ενταλμάτων παρόχων υγείας
και ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής
θα πρέπει να αναζητά βεβαίωση οφει¬

λής ή μη από τους Τομείς Υγειονομικών
και σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής
να προβαίνει σε συμψηφισμό αυτής με
τα οφειλόμενα Πρόκειται για μια απόφαση
που είχε επαναβεβαιωθεί από το
Δ.Σ του ΕΤΑΑ και στις 1 1/2/2014
Εννέα και πλέον μήνες αργότερα και
ενώ το ΕΤΑΑ τελούσε υπό νέα διοίκηση
το θέμα επανέφερε προς διερεύνηση ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών
Υποθέσεων του Ταμείου Ανδρέας
Κουτσόλαμπρος με εμπιστευτικό έγ
γραφο-κόλαφο αριθμ πρωτ 330755
με θέμα ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙ Α
ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε που απέστειλε στο
Δ.Σ του ΕΤΑΑ στις 25/9/2015
Οπως αναφέρεται σε αυτό στις
16/12/2013 κοινοποιήθηκαν στο ΕΤΑΑ

αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων
και αίτηση εξυγίανσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα
ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών
της εταιρείας ΕΥΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Από τα στοιχεία των σχετικών
δικογράφων που κοινοποιήθηκαν στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Τομέα Υγειονομικών προέκυπταν
τα εξής ενδιαφέροντα για το Ταμείο Η
εταιρεία είχε απαιτήσεις από νοσήλια
έναντι του ΕΤΑΑ από όλους τους τομείς
του Ταμείου ύψους 1.864.947,77 ευρώ
Αντιστοίχως η εν λόγω εταιρεία εμφάνιζε
πως όφειλε προς το ΕΤΑΑ το ποσό
των 667.299,77 ευρώ Επίσης εμφάνιζε
οφειλή προς το ΙΚΑ 1.736.393,10 ευρώ
Στη συνέχεια υπενθυμίζεται
της νομικής υπηρεσίας στις
17/12/2013 με το οποίο καλούσε τη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Τομέα Υγειονομικών να προβεί σε
των οφειλομένων προς την
άνω κλινική από νοσήλια έναντι των
οφειλόμενων απ αυτήν ασφαλιστικών
εισφορών Επίσης υπενθυμίζεται η
γνωμοδότηση δικηγόρου της νομικής
έγγραφο

συμψηφισμό

υπηρεσίας τον Οκτώβριο του 2014 έπειτα
από το αίτημα της εταιρείας εμπορίας
ιατρικού υλικού προς το ΕΤΑΑ να της
δοθούν τα στοιχεία των συναλλαγών
του Ταμείου με την ΕΥΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ με την οποία συνιστούσε
να εξεταστεί η καταγγελία για την καταβολή
χρηματικού ποσού από το Ταμείο
χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων
στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί η
διάπραξη ή μη τυχόν παράβασης
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Η αρμόδια Διεύθυνση και ο τότε
καθηκόντων

Προίστάμενός της αγνόησε χωρίς καμία
αιτιολογία την ως άνω ρητή νομική
συμβουλή του δικηγόρου μας γεγονός
που πρέπει να ερευνηθεί από ποινικής
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και πειθαρχι:ής απόψεως», αναφέρει ο
κ. Ανδρέας Κυτσόλαμπρος. «Αξιοσημείωτο

είναι ότ στις 11/12/2014 δέχτηκα
τηλεφώνημ( από το Τμήμα Εκκαθάρισης
Δαπανώ ' της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ου Τομέα Μηχανικών και
ΕΔΕ, σύμφοι'α με το οποίο δεν υπήρχε
σχετική έγγρφη εντολή για δέσμευση
και απόδοσι οφειλόμενων ποσών από
Χρηματικά Ιντάλματα Προπληρωμής
(ΧΕΠ) παράων υγείας διά συμψηφισμού
με οφενόμενες προς τους Τομείς
Υγειονομικά ' ασφαλιστικές εισφορές»,
αναφέρει ο ί ιος.
Σημειώνί μάλιστα την έκπληξή του,
όταν πληροορήθηκε «ότι οι Τομείς
Υγείας του "ιμείου μας καταβάλλουν
προς τους ηιρόχους υγείας, χωρίς να
ελέγχουν τη ασφαλιστική ενημερότητα
προς τους Γομείς Υγειονομικών ή και
προς το ΙΚΑ Ετσι, η νομική υπηρεσία
του ETA Α εξι >ωσε αυθημερόν νέα
cnv οποία επαναλάμβανε
ότι για την {όφληση ενταλμάτων παρόχων υγείι; απαιτείται η βεβαίωση
οφειλής απλούς τομείς Υγειονομικών
και σε περίπ^ση ύπαρξης οφειλής, θα
πρέπει να γί εται συμψηφισμός αυτής
με τα οφειλόενα.
«Εξ όλων ων ανωτέρω σαφώς προκύπτει
ότι 3τά την πληρωμή
φειλών προς τους Τομείς
Υγείας του Ι'ΑΑ προς τους παρόχους
υγείας (κλιν :ές, διαγνωστικά, ιατρούς
κ.λπ.) είναι μφίβολο αν ελεγχόταν η
ύπαρξη φορ ^ογι*ής και ασφαλιστικής
ενημερότητα· Κυρίως δε, αν ελεγχόταν
η ύπαρξ τυχόν οφειλής προς τους
Τομείς Υγεκ'ομικών χου Ταμείου μας
και ο συμψιρισμός αυτής, με πιθανό
αποτέλεσμα τεράστια ζημία εις βάρος
του Ταμείου ιλλά και προς βλάβη των
συμφερόντιν του Δημοσίου και του
γνωμοδότηση,

ληξιπρόθεσμων

ΙΚΑ», αναφέει στο έγγραφο ο κ. Ανδρέας
Κουτσόλοπρος.

«Δεν αίρι την παρανομία»
Και συνχίζεί: «Στην προκειμένη
περίπτω η [...] προκύπτει ότι στις
28/11/2013 ;αι στις 2/12/2013
σ^ν εταιρεία «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΡ MON» τα ποσά των ευρώ
206.563,49 κ 43.494,02 αντίστοιχα και
συνολικά 25. 057,51 ευρώ, χωρίς να
και νς:πισυναφθεί φορολογική
και ασφαλιακή ενημερότητα και
που η φειλή προς το Ταμείο μας
υπερέβαινε ) ποσό 1.367.059.77 ευρώ
και η οφειλ αυτή διογκώνεται μέχρι
σήμερα, καίισον η εταιρεία αυτή δεν
καταβάλλει ιφαλιστικές εισφορές για
καταβλήθηκαν

1

ζητηθεί

παρόλο

τους απασxc^ύμεvoυς υγειονομικούς».

εια αναφέρει ότι η ζημιά

που προέκυψε για το Ταμείο αντιστοιχεί
με τα ποσά που καταβλήθηκαν στην
εταιρεία «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ»

και ότι αντίστοιχη ζημιά προκλήθηκε
και προς το ΙΚΑ, στο οποίο επίσης
οφείλει η εταιρεία. Και επισημαίνει: «Ο
δε ισχυρισμός περί δήθεν υποβολής

αιτήματος

ρύθμισης (οφειλών) από την εν
λόγω εταιρεία δεν αίρει την παρανομία,
καθόσον ουδέποτε η εταιρεία αυτή είχε

τις προϋποθέ¬

σεις υπαγωγής
στη ρύθμιση (π.χ.

καταβολή

εγγυοδοσίας

κ.λπ.),
ούτε φυσικά είχε
εκδοθεί η σχετική
διοικητική πράξη

περί αποδοχής και υπαγωγής της
σε καθεστώς ρύθμισης της αιτήσεως
και υπαγωγής της σε καθεστώς ρύθμισης.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε
περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση,
βεβαίωση οφειλής και γίνεται
συμψηφισμός». Και προτείνει προς το
Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να κινηθεί νομικά για την
εκδίδεται

υπόθεση.
Ετσι, το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ σε συνεδρίασή του στις 14/10/2015, υιοθετώντας
την πρόταση του προϊσταμένου της
υπηρεσίας του, αποφάσισε την
νομικής

υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά
παντός υπευθύνου ενώπιον του εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, λόγω
της πιθανής διάπραξης των αδικημάτων
της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας
περί την υπηρεσία, με ενδεχόμενη
ηθική αυτουργία της εταιρείας σε βαθμό
κακουργήματος. Κι ακόμη, να κινήσει
τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες
για τη διασφάλιση των συμφερόντων
του Ταμείου και τον καταλογισμό, τόσο
των τυχόν πειθαρχικών ευθυνών όσο
και των παρανόμως καταβληθέντων ποσών επί ζημία του Ταμείου στην ως άνω
εταιρεία, αλλά και σε άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις με κατάλληλο προγραμματισμό για την ταχύτατη διερεύνηση
της υπόθεσης και την αποφυγή τυχόν
παραγραφής πειθαρχικών η ποινικών
αδικημάτων.
Τέλος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές (εποπτεύον υπουργείο,

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης),
ώστε να διενεργηθεί έλεγχος σε σχέση
με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων σε

παρόχους

υγείας από τους Τομείς Υγείας
του ΕΤΑΑ, ιδίως για το αν τηρήθηκαν
οι διατάξεις που προβλέπουν την
φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, καθώς και της διενέργειας
συμψηφισμών προς όσους εξ αυτών
επισύναψη

είχαν οφειλές προς το Ταμείο.

^
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Οπως εξηγεί στην Εφ,Συν

ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος η ζημιά
που προέκυψε για το Ταμείο
αντιστοιχεί με τα ποσά που
καταβλήθηκαν στην εταιρεία
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ
και ότι αντίστοιχη ζημιά
προκλήθηκε και προς το ΙΚΑ στο
οποίο επίσης οφείλει η εταιρεία

ι— —

Το ΣΔΟΕ αξιοποιώντας

σχετικά εισαγγελική εντολή
διενεργεί έρευνα για την
περίοδο 2008 έως και σήμερα
σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ
προκειμένου να διαπιστωθεί το
νόμιμο ά μη των χρηματικών
καταβολών προς τρίτους από τον
•ργανισμφ

im

Το μνημονιακό πάρτι με τις πληρωμές
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης

και ότι ο έλεγχος για τη διερεύνηση ύπαρξης ανάλογων υποθέσεων
βρίσκεται στην αρχή του δεν μένει παρά να διαπιστώσουμε αν
θα μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο καθώς από το 201 3 μετά την
ένταξη των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ δόθηκαν χρήματα
στον οργανισμό προφανώς από τα δάνεια που έλαβε η χώρα ο
οποίος τα μεταβίβασε στα Ταμεία προκειμένου να πληρωθούν οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους υγείας
Οι πληρωμές αυτές έγιναν με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και
κάποιοι μιλούν για πάρτι διότι όπως είναι γνωστό οι κλινικές
πάντα χρέωναν ανεξέλεγκτα και τα Ταμεία έλεγχαν και περιέκο

ηταν τις απαιτήσεις τους Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίμαχη
περίοδο για την οποία θα διενεργηθεί η έρευνα των δικαστικών
αρχών πρόεδρος του ΕΤΑΑ ήταν ο κ Αντώνης Σελιανάκης
Στο ίδιο μήκος κύματος σε ό,τι αφορά την προαναφερόμενη
υπόθεση στο ΕΤΑΑ κινείται και το ΣΔΟΕ το οποίο αξιοποιώντας
εντολή του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με έγγραφό
του προς τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στον ΕΟΠΠΥ στις
1 6/7/201 5 γνωστοποιεί τη διενέργεια έρευνας
προκειμένου να
διαπιστωθεί η νομιμότητα των χρηματικών καταβολών προς τρίτους
ζητώντας από αυτά την αποστολή στοιχείων πληρωμών από
το 2008 έως και σήμερα
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από τα σενάρια προβλέπει ότι εφόσον πράγματι καταστεί εφικτή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

η ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων μέχρι το τέλος Απριλίου
WEva

τότε να αλλάξει ο νόμος και να επισπευστεί η καταβολή του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων ή οι δόσεις να γίνουν περισσότερες
έτσι ώστε να μη φορτώνονται φορολογικά όλα τα βάρη στο 2ο εξάμηνο

κραυκός προϋπολογισμός Πρωτογενές έλλειμμα θα εμφανίσει Μάιο και Ιούνιο Τον Ιούλιο θα κληθούμε να πληρώσουμε τα περισσότερα

Σε μισθοϋς-συντάξεις
το 60 των εσόδων
από φόρους το 2016

νο Η δαπάνη για μισθούς και
σηντάξεις του Δημοσίου ανέρχεται
στα 1 8,53 δισ ευρώ και είναι
μοιρασμένη αναλογικά Ετσι
κάθε μήνα θα πρέπει να δίδονται
1,55 δισ ευρώ χωρίς στο ποσό
αυτό να περιλαμβάνονται οι

Εξέλιξη εσόδων και δαπανών 2016
σε εκατ ευρώ σωρευτική μεταβολή
Ιαν

£βρ

ενισχύσεις για τα υπόλοιπα
ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τα
επιδόματα που αυξάνουν τον
σηνολικό λογαριασμό κατά 1,1
δισ ευρώ τον μήνα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
μηνιαία εξέλιξη του ταμειακού
πρωτογενούς πλεονάσματος και
της επόμενης χρονιάς η οποία
εμφονίζει πολλές ομοιότητες με
το 2015 Οπως και φέτος
πολύ μεγάλες
στην κάλυψη των
του κράτους αυτό
οφείλεται και στη μη
της ουμφωνίας με τους
δανειστές έτσι και του χρόνου
ο Μάιος και ο Ιούνιος θα φτά
σουννα έχουν ελλείμματα

Παρ

Απρ

Ηκχ

Του θύνου Τσίρου
ttsiros@naftemportki.gr

στα ραντεβού με
τους δανειστές θα πρέπει
να είναι η κυβέρνηση
και το 2016 προκειμένου να
μην αντιμετωπίσει ία ταμειακά
προβλήματα που συνάντησε και
φέτος Η μηνιαία κατανομή εσόδων
και δαπανών δείχνει ότι το
ταμείο θα είναι μείον τον Μάιο
και τον Ιουνιο με το έλλειμμα σε
επίπεδο πρωτογενούς αποτελέσματος
να φτάνει στο ένα
ευρώ και σε συνολικό
επίπεδο στα 4,4 δισ ευρω
Χωρίς τα δανειακά του μνημονίου
n κάλυψη αυτού του ελλείμματος
δεν θα είναι εφικτή
Η μηνιαία κατανομή εσόδων
και δαπανών οδηγεί και σε άλλο
ουμπέρασμα Το ποσό των 3,8
δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει
να πληρώνουμε κάθε μήνα σε
φορους κατά μέσο όρο μέσα στο
2016 προκειμένου να επιτευχθεί
ο στόχος που έχει ενσωματωθεί
στον προϋπολογισμό της
επόμενης χρονιάς Από αυτά τα
3,8 δισ ευρώ περίπου το l,5 δισ
ευρώ ή το 40 όλων των φορολογικών
εσόδων θα διατίθεται
κάθε μήνα μόνο για την πληρωμή
μισθών και συντάξεων του
Δημοσίου Οι δαπάνες για την
επιχορήγηση ίων υπόλοιπων
ασφαλιστικών ταμείων των
και γενικότερα του
ουστήματος περίθαλψης και

Πιστή

δισεκατομμύριο

νοσοκομείων

κοινωνικής

είναι

προστασίας θα πρέπει να
τουλάχιστον 1,15 δισ ευρώ

επιπλέον Που σημαίνει
όπ το 60 των φορών που
πληρώνουμε κάθε μήνα διατίθεται
μόνο για μισθούς συνίαξεις
και επιδόματα
τελικώς

Η κατανομή
των φόρων

Ο χειρότερος μήνας στον οποίο
θα κληθούμε να πληρώσουμε τα
περισσότερα θα είναι ο Ιούλιος
καθώς οι φοροι του μήνα θα ανέλθουν
ουνολικά στα 5,367 δισ ευρώ
Αυτό θα συμβεί γιατί τον
συγκεκριμένο

μήνα έχει προϋπολογιστεί
να εισπραχθεί και ο φόρος
εισοδήματος φυσικών
και ο φόρος εισοδήματος
νομικών προσώπων και ο ΕΝ
προσώπων

ΦΙΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται ο
φορος κατοχής του 2016 Δεύτερος
χειρότερος μήνας είναι ο
Δεκέμβριος Οσο για τον 3ο μήνα
είναι ο Σεπτέμβριος κατά τον
οποίο επίσης θα ουμπέσει n εί
σηραξη του ΕΝΦΙΑ με τους φο
ρους εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων
0 σηγκεκριμενος προγραμ

Στο μικροσκόπιο
της Βουλής
Το ποσά προκύπτουν από τη

μηνιαία κατανομή τόσο των
εσόδων όσο και των δαπανών
που θα πραγματοποιηθούν το
201 6 στο πλαίσιο εκτέλεσης
του προϋπολογισμού της

επόμενης χρονιάς Τα νούμερα
θα μπουν στο μικροσκόπιο
της Βουλής αυτή την εβδομάδα
η οποία είναι αφιερωμένη στη
συζήτηση και στην ψήφιση του
κρατικού προϋπολογισμού Με
την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θα ανοίξει ο δρόμος
και για την ψήφιση του
νομοσχεδίου που θα
περιλαμβάνει τη δεύτερη λίστα
με τα προαπαιτούμενα και για
το ασφαλιστικό αλλά και για το

μεσοπρόθεσμο της περιόδου

2016-2019

ματιομός έγινε από τις

υπηρεσίες

του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους λαμβάνοντας υπ όψιν
την υφιστάμενη φορολογική
Σύμφωνα με αυτήν π
διαδικασία υποβολής των
δηλώσεων του 201 6 θα
πρέπει να ολοκληρωθει μέχρι το
τέλος Απριλίου και ο φορος να
πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις
όπως και πέρυσι Ιούλιο
Σεπτέμβριο και Νοέμβριο Είναι
πολύ πιθανό ο προγραμματισμός
να αλλάξει Και γτ αυτό διό
π το υπου ργείο Οικονομικών αν
τιμειώπισε και ανημετωπίζει πολλά
προβλήματα όσον αφορά την
κατανομή των φορολογικών βαρών
Ολα συσαωρεύτηκανγια το
τελευταίο 4μηνο με αποτέλεσμα
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να
Ενα από τα σενάρια προβλέπει
όπ εφόσον πράγματι κα
ταοτει εφικτή n ολοκλήρωση υποβολής
των δηλώσεων μέχρι το τέλος
Απριλίου τότε να αλλάξει o
νόμος και να επισηευοτεί η
του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων ή οι δόσεις
να γίνουν περισσότερες
Στο 1 ο εξάμηνο θα πρέπει να
καταβληθούν φόροι 19,44 δια
ευρώ και στο 2ο εξάμηνο 26,1
δισ ευρώ Αν μια δόση του φορου
εισοδήματος μετατεθεί για το
πρώτο εξάμηνο η κατανομή θα

Ιούν

Ιοϋλ

νομοθεσία

αντιμετωπίσαμε

δυσκολίες

Αύγ

υποχρεώσεων

φορολογικών

εκτοξευτούν

καταβολή

im

βέβαια

ολοκλήρωση

Οκτ

Ιαν

Συγκεκριμένα

10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

ο

60.000

μηνιαίος

προγραμματισμός

προβλέπει
820 εκατ ευρώ τον Μάιο
και ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα
έλλειμμα

Εσοδο KpamcoO προυπολονκιμού

Δαπάνες

ΑΙΤαμειακό ιοοίυγιο

1

εξισορροπηθεί σε ένα βαθμό
Η ανισοκατανομή ανάμεσα
στο α και στο β εξάμηνο παρατηρείται
και σε επίπεδο καθαρών
εσόδων Ο Δεκέμβριος του
2016 είναι προγραμματισμένο
να φέρει 7,432 δισ ευρώ Το ποσό
έχει διαμορφωθεί σε αυτά τα
επίπεδα καθώς νια τον επόμενο
Δεκέμβρη έχει προγραμματιστεί
να εισηραχθεί 1 09 δισ ευρώ μόνο
από τα ANFAs δηλαδή τα κέρδη
από τα ελληνικά ομόλογα που
έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές
τρύπεζες της Ευ ρωζώνης
Οσον αφορά το Πρόγραμμα
Επενδύσεων ο καυτός
μήνας θα είναι ο Μάρτιος καθώς
από τα συνολικά 4,42 δισ
Δημοσίων

ευρώ που προγραμμαήζονται για
την επόμενη χρονιά το 1 1 2 δισ

ευρώ προγραμματι'ζεται να
τον Μάρτιο

εισρεύσει

Οι δαπάνες και το πρωτογενές

πλεόνασμα
Σε αντίθεση με τα έσοδα που είναι
φορτωμένα στο β εξάμηνο
οι δαπάνες είναι περίπου
μοιρασμένες για την ακρίβεια
η πλάστιγγα γέρνει προς το
α εξάμηνο Το σύνολο των
δαπανών δεν
τους τόκους ανέρχεται
στα 41,861 δισ ευρώ για
το σύνολο του έτους και τα
21,951 δια ευρώ θα πρέπει να
δοθούν μέσα στο πρώτο εξάμη¬
ισομερώς

πρωτογενών

περιλαμβάνουν

033 δισ ευρώ τον Ιούνιο

Ενδεχόμενη

διαφοροποίηση των
ημερομηνιών είσηραξης του φο
ρου εισοδήματος φυσικών
ενδεχομένως να κλείσει
αυτό το κενό ώστε να μην υπάρχει
άγχος στο Γενικό Λογιστήριο
ως προς την κάλυψη των
υποχρεώσεων Σε επίπεδο
Ισοζυγίου του Κρατικού
Προϋπολογισμού σ.σ η
χρονιά αναμένεται ούτως ή άλλως
να είναι ελλειμματική λόγω
των τόκων οι οποίοι στο τέλος
της επόμενης χρονιάς θα φτάσουν
στα 5,93 δισ ευρώ το
θα κορυφωθεί τον Ιούνιο
με το έλλειμμα να φτάνει στα
4,493 δισ ευρώ
προσώπων

Ταμειακού

πρόβλημα

SID:9SS8013I

4. ΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ TODAWOACK ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

fin εφαρμόσιμο
Todawback
στα νοσοκομεία
■ Αδύνατη θεωρούν τόσο
το σύνολο της φαρμακευτικής
αγοράς όσο και κάποιοι

φορείς της Δημόσιας
Υγείας mv εφαρμογή του
μέτρου για clawback στα
νοσοκομειακά φάρμακα,
καθώς γίνεται άμεσα αντιληπτό
ότι η ζήτηση για τα
συγκεκριμένα σκευάσματα
είναι ανελαστική και η
υπέρβαση δεδομένη.
Ομως εδώ υπάρχει μια
Ακόμη κι αν οι
εταιρείες πιεστούν να
φάρμακα, τα οποία
ξέρουν ότι δεν θα τα
για να γίνει αυτό
θα χρειαστεί απόφαση του
υπουργού. Είναι όμως
ο ίδιος ο υπουργός
να μπορεί να επιβάλει την
υπέρβαση;
Οσον αφορά τα φάρμακα
επίσης, σήμερα αναμένεται
να αναρτηθεί επιτέλους
και το νέο Δελτίο
μετά και τη διήμερη
σηνεδρίαση της Επττρα
πής Τιμών την Πέμπτη και
την Παρασκευή. Γ. Σακ.
ιδιαιτερότητα.

δώσουν

πληρωθούν,

νόμιμο

Τιμών,

2. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 29

Την Τετάρτη η απεργία των δημοσιογράφων
Τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στην
που αποφάσισαν χα συνδικάτα

απεργία

αντιδρώντας

στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις κατεδάφισης
του ασφαλιστικού συστήματος κατ επιταγή των
δανειστών αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Συντακτών ΠΟΕΣΥ με μία
η 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων
θα γίνει μία μέρα νωρίτερα την Τετάρτη 2
Δεκεμβρίου από ώρα 6.00 το πρωί ώς την ίδια ώρα
την επομένη.Έτσι την Τετάρτη δεν θα μεταδοθούν
ειδήσεις από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα
και την Πέμπτη δεν θα εκδοθούν εφημερίδες Οι
διαφοροποίηση

δημοσιογράφοι διεκδικούν
Τη διατήρηση του ΕΤΑΠ MME ως ανεξάρτητου
ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα MME
με ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών
εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης
Τη διασφάλιση του αγγελιόσημου με επέ
κτασή του στα διαδικτυακά MME ως πόρου
των ταμείων τους κύριας και
ασφάλισης
Η ΠΟΕΣΥ σημειώνει επίσης την προσυπογραφή
της ανακοίνωσης των ενώσεων των εργαζομένων
στα MME όπου τονίζεται ότι το ασφαλι¬

•

χρηματοδότησης

επικουρικής

στικό είναι μείζον θέμα για τον κλάδο των MME
αφού προωθεί τη βίαιη ενοποίηση των ταμείων
και των παροχών με στόχο τη συρρίκνωση των
συντάξεων της πρόνοιας της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης προς τα ελάχιστα
όρια Σημειώνεται δε ότι ειδικότερα στο Ε
ΤΑΠ-ΜΜΕ το κράτος δεν είχε και δεν έχει συμμετοχή
στη χρηματοδότησή του ενώ αντίθετα έχει
δημεύσει τα αποθεματικά του κατά 53 με το
PSI ενώ ήδη από το 2008 το 10 του αγγελιόσημου
αποδίδεται υπέρ του Ασφαλιστικού
Αλληλεγγύης Γενεών ΑΚΑΓΕ
Κεφαλαίου

3. ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 31

Τελειώνουν τα αποθέματα των φαρμάκων στα νοσοκομεία
ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ τα ράφια σία
φαρμακεία των νοσοκομείων
που σύμφωνα με τους

εκπροσώπους

των εργαζομένων σε
λίγες ημέρες δεν θα μπορούν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των ασθενών Τα απο¬

θέματα στο φαρμακείο του

νοσοκομείου

τελειώνουν Είναι
πλέον ορατός ο κίνδυνος να
μην έχουμε φάρμακα σε μερικά
24ωρα Η κατάσταση

είναι

πολύ δύσκολη ανέφερε
χαρακτηριστικά σε αγωνιώδη

τόνο ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στον
καρδιολόγος Ηλίας
Σιώρας
Σοβαρές ελλείψεις
και σε άλλα νοσοκομεία
όπως στο Λαϊκό ενώ
Ευαγγελισμό

καταγράφονται

το θέμα συζητήθηκε χθες σε

ευρεία υπηρεσιακή

σύσκεψη

στο υπουργείο Υγείας που

αναζητεί τρόπους προκειμένου
να δώσει έγκαιρα λύση
στο πρόβλημα εντός της

εβδομάδας

ερχόμενης

4. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΕΞΗΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 166 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 31

4. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΕΞΗΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 166 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 32

Σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης υπάρχουν για τις επιχειρήσεις που
στα παρασκευάσματα διατροφής από λαχανι κά και φρούτα
στα γαλακτοκομικά στα δέρματα και στα πλεκτά υφάσματα

δραστηριοποιούνται

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το χαρτοφυλάκιο με τα φουγάρα
που αξίζουν μια νέα ευκαιρία
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΥΝΑΜΙΚΩΝ

ckalonas@pegasus.gr

επιχειρηματικοί

Σε τι ποσοστό

κλάδουβ

που παρά το χτύπημα που έχουν δεχθεί
από την οικονομική ύφεση ε
vtoûtois αντέχουν και έχουν προο
πτικέβ ανάπτυξα παρουσίασε η υφυπουργόβ
Βιομηχανίαβ Θεοδώρα Τζάκρη σε σύσκεψη
που είχε με tous εκπροσώπους των 13 Περιφερειών
tos xcopas.H σύσκεψη που έγινε την
πί ρασμένη εβδομάδα είχε cos στόχο να ζητήσει
η utpunoupYÔs από tous εκπροσώπους

Δώδεκα

των Περιφερειών να tos υποδείξουν αργού
ats επιχειρήσει που έχουν τη δυνατότητα
να λειτουργήσουν ξανά
Η κ Τζάκρη παρουσίασε oious εκπροσώ
nous μελέτεβ του ΚΕΠΕ και επεξεργασμένα
στοιχεία tos ΕΛ.ΣΤΑΤ Σύμφωνα με αυτά σε
1 2 κλάδουβ παρατηρήθηκαν
• Αύξηση των μεριδίων στην περίοδο tos
Kpions nous τομείβ προϊόντα διύλισα
κ.ά φαρμακευτικά προϊόντα και
παρασκευάσματα βασικά μέταλλα μηχανήματα
και είδη εξοπλισμού επισκευή και
μηχανημάτων και εξοπλισμού
• Αύξηση των μεριδίων κατά την περίοδο
από
την
πριν
κρίση ή περίπου διατήρηση των
μεριδίων κατά την περίοδο tos Kpions arous
ακόλουθουβ τομείβ τρόφιμα ποτά και κα
nvôs χαρτοποιία και χάρτινα προϊόντα εκτυπώσει
και αναπαραγωγή προεγγεγραμμέ
νων μέσων χημικές ουσίεβ και προϊόντα
μεταλλικά προϊόντα ηλεκτρονικοί υπολογι
σιέ ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Itous κλάδουβ auTOÙs διακρίνεται στη βάση
των συγκεκριμένων στοιχείων μία σχετικά
ευνοϊκότερη προοπτική για το μέλλον
Οσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα
η κ Τζάκρη παρουσίασε στοιχεία για tous
κλάδουβ αγαθών με Tis σχετικά υψηλότερεβ
τιμέβ του Δείκτη Εξαγωγικών Δυνατοτήτων ο
onoios μετράει διαχρονικά Tis επιδόσεις cms
ξένε5 ayopés σε συνδυασμό με το συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού
Η μεγάλη πλειονότητα των κλάδων που
παρουσίασε η uepunoupYÔs εντάσσονται στον
τομέα tos μεταποίησης γεγονόβ που αντανακλά
τόσο την ύπαρξη εξαγωγικών δυνατοτήτων
σε σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων όσο
και τη σημασία tos μεταποίησα για Tis εξα
πετρελαίου

εγκατάσταση

ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

συνεισφέρει ο κάθε Topéas στην προστιθέμενη αξία tos μεταποίησης

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ

Τρόφιμα ποχά και καπνός

2000

2007

2014

22,9

20,1

19,9

Κλωστοϋφαντουργία είδη ενδυμασίας και δερμάτινα

14

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

7,8

4.2

5,1

8.2

Μεταλλικά προϊόντα

6.4

9,8

7,3

Εκτυπώσεις

5,ί

7.8

2,7

Επιπλα και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

5,0

3,8

2,7

Φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα

Μ

3,7

4.6

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

34

1.7

1.7

3.1

2Λ

1.0

2,β

2,8

1,0

2,β

3.0

α

Βιομηχανία ξύλου

2,4

2.2

0.2

Χαρτοποιία και χάρτινα προϊόντα

2.1

2.3

2,1

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Προϊόντα οπό ελαστικό και πλαστικές ύλες

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού

ββΒ&ι
ΗΚ

HL

Λ

Μηχανοκίνητα και άλλα οχήματα

0,7

γωγικεβ προοπτικεβ tos χω

πασματα στα γουναρικά
στα παιχνίδια
στα προϊόντα
από χαλκό στα
δέρματα στα πλεκτά

pas Σημαντικέ5 δυνατότητεβ

διακρίνονται μεταξύ

0.6
Πηγή Κεπε

•Εξαιρούνται μηχανήματα είδη εξοπλισμού

άλλων

στη διύλιση πετρελαίου
στα παρασκευάσματα
ôiaipoipàs από λαχανικά
και φρούτα κονσέρβεβ
φρούτων και λαχανικών
ελιέβ κ.ά στον κλάδο
του αλουμινίου προφίλ

υφάσματα
στο σίδηρο και
το ατσάλι στα

πλαστικά και
στα φαρμακευτικά

ράβδοι κράματα αλουμινίου
προϊόντα για κατασκευές
στα μάρμαρα και τα τσιμέντα στον
Καπνό ανεπεξέργαστο τσιγάρα
και λοιπά καπνικά προϊόντα στα
έλαια και λίπη ιδιαίτερα στο
στο βαμβάκι μη
και σε μορφή vrîpaios
ελαιόλαδο

επεξεργασμένο

στα γαλακτοκομικά ιδιαίτερα στα
τυριά και το γιαούρτι στη ζάχαρη
και στα ζαχαρώδη προϊόντα στα λι

προϊόντα

Η

υφυπουργός Βιομηχανίας
Θεοδώρα τζάκρη
ζήτησε από Tis
Περιφέρειες να υποδείξουν
επιχειρήσεις
με δυνστότητα
να λειτουργήσουν ξανά
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Μιχάλης Πιτσιλίδης
Εκδότης ιου πφίοδικού
Life Positive

ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΟ
ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι είναι
η δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη να μην ξεπερνά τα 2 δια ευρώ
ετησίως η κυβέρνηση έχει παραδοθεί
όπως σε όλους τους τομείς αμαχητί
στις επιταγές των δανειστών και
επιμένει να οδηγήσει πολλά φάρμακα
πρωτότυπα εκτός πατέντας και τα γε
νόσημά τους σε κατάρρευση διά των
μειώσεων των τιμών που θα καταστήσουν
ασύμφορη την εγχώρια παραγωγή
αλλά και αδιάφορη την εμπορία
τους Ο στόχος είναι προφανής με
δεδομένο το ύφος της δαπάνης να
διατίθενται περισσότερα για τα νέα
καινοτόμα ή μη φάρμακα
Κανείς δεν μπορεί σοβαρά να
για την ανάγκη στήριξης της
καινοτομίας Από κει περιμένουμε
κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα
για την αντιμετώπιση σοβαρών κυρίως
προβλημάτων υγείας Σε αυτά τα
ακριβά φάρμακα είναι που πρωτίστως
χρειάζεται ο ασθενής την άμεση στήριξη
του ασφαλιστικού του φορέα
Αλλά η κατάρρευση των τιμών των
παλαιών εκτός πατέντας και γενόση
μων φαρμάκων δεν συνεπάγεται
εξοικονόμηση πόρων καθώς
η αγορά θα ισορροπήσει σχετικά
σύντομα σε ένα μεγαλύτερο δείκτη
τιμών δηλαδή σε ακριβότερα φάρμακα
καθώς θα πάψουν κάθε ενδιαφέρον
και δυνατότητα προώθησης από
τις εταιρίες των φθηνότερων
Τα μέτρα που θα μπορούσαν να
έχουν πραγματική επιτυχία όσον
αφορά στην εξοικονόμηση πόρων
υπέρ των πρωτότυπων καινοτόμων
ιδίως φαρμάκων είναι τα εξής
1 Πλαφόν 30
στις μειώσεις τιμών
για όλα τα φάρμακα με μηνιαίο κόστος
συμφωνημένο

διαφωνήσει

άλλωστε

απαραιτήτως

θεραπείας έως 8 ή 10 ευρώ και
έξοδος τους από το σύστημα
rebate και clawback επιστροφή
χρημάτων από τις εταιρίες προς το
ασφαλιστικό σύστημα που θα
να ισχύει για τα φάρμακα
μηνιαίου κόστους θεραπείας πάνω
από 10 ευρώ Αυτά θα οδηγήσουν
σε άμεση εξοικονόμηση αλλά και σε
εθελοντικές μειώσεις τιμών πολλών
φαρμάκων που θα θελήσουν να αποφύγουν
rebate και clawback
2 Κατάργηση του clawback και
ταυτόχρονη

εξακολουθήσει

αντικατάστασή του με κλιμακωτά

αυξανόμενο rebate βάσει όγκου
με τη συμμετοχή όλων των
φαρμάκων μηνιαίου κόστους θεραπείας
άνω των 10 ευρώ
3 Επαναφορά της συνταγογράφη
σης με το εμπορικό όνομα έτσι ώστε
να γίνει mo ξεκάθαρη η προώθηση
και να διαπιστώνονται αμέσως τυχόν
διασυνδέσεις γιατρών με εταιρίες Σήμερα
την ίδια ώρα που αποκτήσαμε
άψογο σύστημα παρακολούθησης το
τυφλώσαμε καθώς υποχρεώνουμε
το γιατρό να γράφει τα φάρμακα με
τη δραστική τους ουσία και η προτίμηση
σε συγκεκριμένο σκεύασμα
συγκεκριμένης εταιρίας εκφράζεται
πχ σε ένα απλό κομμάτι χαρτί με το
οποίο δίνονται οδηγίες-εντολές στον
ασθενή ποιο συγκεκριμένο φάρμακο
οφείλει να προτιμήσει
4 Ενίσχυση της αρνητικής λίστας
με πέρασμα σε αυτήν όλων των
φαρμάκων κόστους κάτω των 2 ευρώ
ανά συσκευασία Είναι λαϊκισμός υπό
τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα
στον ΕΟΠΥΥ να καλύπτει τους
για φάρμακα αξίας 0,8 ή 1,5
ευρώ το κουτί Ελεος
πωλήσεων

ασφαλισμένους
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Κλείδωσε
η λίστα με τα 13
προαπαιτούμενα
Η

λίστα δεν περιλαμβάνει τα μεγάλα
αγκάθια του ασφαλιστικού
και του φορολογικού

λείδωσε χθες η λίστα με το 13άρι των προαπαιτούμενων
2
τα οποία πρέπει να ψηφιστούν μέσα στον Δε
κέμβριο Η λίστα δεν περιλαμβάνει τα μεγάλα αγκάθια
του ασφαλιστικού του φορολογικού φορολογία αγροτών
κλίμακα ενοικίων ενσωμάτωση έκτακτης εισφοράς στην κλίμακα
κλπ των φαρμάκων αλλά και της πώλησης των κόκκινων
δανείων της α κατοικίας τα οποία μεταφέρονται στο πακέτο
που συνδέεται με την αξιολόγηση που θα ξεκινήσει πιθανότατα
τον Ιανουάριο Επίσης δεν περιλαμβάνεται η έναρξη του διαλόγου
για το εργασιακό Ειδυίότερα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό
αν και οι δανειστές όπως φάνηκε από το EuroWorking Group
δεν ζητούν να κλείσει άμεσα η κυβέρνηση θέλει να το επιταχύνει
και να το κλείσει εντός του Δεκεμβρίου έτσι ώστε να ξεκινήσει
γρήγορα η συζήτηση για το χρέος
Επίσης παράταση παίρνει η κυβέρνηση και για Μεσοπρόθεσμο
20 16-2019 με τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που θα πρέπει
να διασφαλίζουν πρωτογενή πλεονάσματα 3,5 του ΑΕΠ από
το 2018 και μετά
Στη λίστα με τα 13 προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται
Η διαμόρφωση του σχεδίου για τη νέα ανεξάρτητη
Γραμματεία Εσόδων
Μέτρα για τη συλλογή εσόδων από λαθρεμπόριο στα

Κ

Ä

Α

καύσιμα και τριγωνικές

συναλλαγές στο ΦΠΑ
Sfc Η έκδοση υπουργικής από
ml φάσης για την εφαρμογή
του clawback στα νοσοκομεία και
άλλης υπουργικής απόφασης για την
n~-.ll
προςτακατω αναθεώρηση τωντιμων
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέ
ντρων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι

δαπάνες στα επίπεδα του

clawback
Ηλειτουργίαεπιτροπήςπου
m™ θα αξιολογήσει και θα ε
γκρινει διορισμούς μελών διοικητι
κοΰ συμβουλίου και προέδρων σας
τράπεζες
Η έκδοση της απαραίτητης
mi δευτερογενούς νομοθεσίας
για το πτωχευτικό δίκαιο των νοικοκυριών

Ä

mm

jpjr
£ Τ α(η0η το
ασφαλιστικό αν
αι 01 oOVElOTES
ÔnOJS φάνηκε από
TO EuroWorking
Group δεν ζη
γουν να κλείσει é
„ α
μεσα η κυρερνη
ση α
θεΛει να επιτα
Χύνει και να ΤΟ

κλείσει ενΤ05 TOU
Δεκεμβρίου

JA Η ρύθμιση για τα

κόκκινα δάνεια Το θέμα του ποιοι
θα αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια που αφορούν την
πρώτη κατοικία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξειδικευτεί
κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου Αντίθετα άμεσα
θα πρέπει να ψηφιστεί το πλαίσιο για την αδειοδότηση μη
ιδρυμάτων που θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια

τ

τραπεζικών

υιοθέτηση 10 επιπλέον συστάσεων του ΟΟΣΛ στο
jÄΒ Ηπλαίσιο
και
της
τις

δεύτερης εργαλειοθήκης
για αγορές
των ποτών και των καυσίμων
Η
την
οποία
θα Β
έκδοση
υπουργικής απόφασης με
i^fc
Ρ πανασυοταθεί η διυπουργική επιτροπή για τα κλειστά
επαγγέλματα
Jj Παρεμβάσεις για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται
από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία
Ο

χωροταξικός σχεδιασμός και ο δασικός

μέτρων
Φ Η λήψηκαιμητηςαναστρέψιμων
ανακοίνωσης της ημερομηνίας

νόμος

συμπεριλαμβανομένης
υποβολής

δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ ή ισοδύναμα
Ο ορισμός μιας ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης Task
m Force που θα εντοπίσει τις επιλογές και θα προετοιμάσει
τις προτάσεις για τη λειτουργία τη δομή και τη διακυβέρνηση
του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων Επίσης θα πρέπει
να ολοκληρωθούν οι δράσεις στο σκέλος των αποκραπκο
πουίσεων που προβλέπονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2015
Η υιοθέτηση του νόμου για το νέο ενιαίο μισθολόγιο
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Ηλεκτρονικός χάρτης υπηρεσιών πρόνοιας
Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ
Το 2014, η

τηλεφωνική γραμμή Αμεσης
Κοινωνικός Βοήθειας 197 έλαβε
14.000 κλήσεις και η γραμμή Παιδικής
Προστασίας 1107 περισσότερες
από 1.400, αυξημένες σε σχέση
με τσ παρελθόν, δείχνοντας ότι
η ανάγκη για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών μεγαλώνει. Ομως

ούτε οι πολίτες και συχνά ούτε η
πολιτεία γνωρίζουν τις διαθέσιμες
υπηρεσίες, ενώ και όσοι τις
μπλέκουν στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας. Τώρα για πρώτη
φορά υπάρχει ευκαιρία να αλλάξει
αυτό. Ο λόγος για την ηλεκτρονική
πύλη e-pronoia, που τίθεται σε
σε λίγες ημέρες και υλοποιεί
αναζητούν

λειτουργία

ένα σχέδιο 15ετίας - τον χάρτη

των υπηρεσιών πρόνοιας.
Η Πύλη θα επιτρέπει την αναζήτηση
κοινωνικών υπηρεσιών κατά
είδος αλλά και κατά περιφέρεια,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο πολίτης

θα μπορεί να διεκπεραιώνει διαδικτυακά το αίτημα για την παροχή

κοινωνικών υπηρεσιών. Από την
εύρεση κοινωνικών παντοπωλείων
ή υπηρεσιών φιλοξενίας μέχρι την
έκδοση πιστοποιητικών και τη συμ-

Το e-pronoia, που τίθεται
σε λειτουργία οε λίγες
ημέρες, θα επιτρέπει την

αναζήτηση κοινωνικών
υπηρεσιών της χώρας.

ηση παιδιών, που κοστίζει πολλά
στο κράτος και δεν ενδείκνυται
ούτε για τα παιδιά», λέει η κ. Γιώτα
Μάνθου, κοινωνιολόγος, που
στον σχεδιασμό και τον
έλεγχο του έργου.
Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει
τη θέσπιση νομικού πλαισίου που
θα καθιστά υποχρεωτική την
του συστήματος, ενώ για
τους μεγαλύτερους σε ηλικία που
αρνούνται να υιοθετήσουν νέες
συμμετείχε

υιοθέτηση

βουλευτική για προβλήματα. «Στην
πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε
πόσες ακριβώς είναι οι δομές σύμερα
- δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε
καν ασφαλή εκτίμηση», λέει ο πρόεδρος
του ΕΚΚΑ Περικλής Τζιάρας.
To e-pronoia αναμένεται να υιοθετηθεί
αρχικά από 16 ΝΠΔΔ, 500 έως
550 ΝΠΙΔ, όπως πιστοποιημένες
ΜΚΟ, 320 κοινωνικές υπηρεσίες
δήμων και 74 υπηρεσίες περιφερειών.
Αργότερα όμως Θα προστεθούν
οι κοινωνικές υπηρεσίες των
οι αντίστοιχες του υπουργείου
Παιδείας, τα δημοτικά ιατρεία
και άλλες, αποκαλύπτοντας το άγνωστο
προνοιακό δίκτυα της χώρας.
νοσοκομείων,

«Υπάρχουν περιοχές με πληθώρα

υπηρεσιών σίτισης, αλλά όχι
για παράδειγμα. Αυτό θα
μπορεί να αλλάξει. Θα συμβάλλουμε
ακόμη στην αποϊδρυματοποίστέγασης,

τεχνολογίες

προβλέπεται η λειτουργία
nelpdesk. Το έργο χρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό
«Ψηφιακή Σύγκλιση», με
Πρόγραμμα

προϋπολογισμό 1.074.395,16 ευρώ.
Η υλοποίησή του από την Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε. ξεκίνησε τον
Φεβρουάριο του 2014 και ολοκληρώθηκε
πριν από λίγες εβδομάδες.

Αν χρειαστεί σήμερα ένας ανάδοχος
γονέας από την επαρχία να
εκδώσει πιστοποιητικό, πρέπει να
ταξιδέψει στην πλησιέστερη υπηρεσία.
Με το e-pronoia χρειάζεται
μόνο να έχει κωδικούς στο taxisnet.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας εθνικού
κέντρου αναφοράς και
δραστηριοτήτων
αλληλεγγύης (ΕΚΑΠ) για
παρακολούθησης

κοινωνικής

το παιδί, ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία
31 ιδρυμάτων, κάποια από τα οποία
δεν υπάρχουν πια, από συστάσεως
των ιδρυμάτων έως σήμερα. To ενιαίο
πλέον Εθνικό Μητρώο Παιδικός

Προστασίας ενοποιεί το Εθνικό
Μητρώο Υιοθεσιών, το Μητρώο
Αναδόχων Ανηλίκων, το Μητρώο
παιδιών σε κίνδυνο, το Μητρώο
παιδιών σε προστατευμένη φιλοξενία,
κ.ά. Αφορά δε σε 78.000
Σύμφωνα με τα στελέχη
του ΕΚΚΑ, 5.000 αρχεία δεν έχουν
περιπτώσεις.

ακόμη ψηφιοποιηθεί.
«Φαντασθείτε ότι αν ερχόταν μια
εισαγγελική παραγγελία για ένα
παιδί που κακοποιείται, ο λειτουργός
έπρεπε να παίρνει τηλέφωνα και να
στέλνει φαξ σε μια σειρά από υπηρεσίες

για να βρει διαθέσιμη δομή
προστασίας και πολλές φορές αυτό
δεν συνέβαινε - παιδιά έμεναν χωρίς
προστασία. Τώρα μπορεί αμέσως
να δει το ιστορικό του παιδιού -αν,

για παράδειγμα, έχει υπάρξει

καταγγελία

κακοποίησης στο παρελθόν
ή σε άλλη πόλη- και τις διαθέσιμες
δομές. Μπορεί ακόμη να δώσει
με βάση τη σοβαρότητα
της περίπτωσης και όχι τον... αριθμό
πρωτοκόλλου» εξηγεί η κ. Μάνθου.
προτεραιότητα
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩ

Χρηματισμός γιατρού
στο Θριάσιο
Επ' αυτοφώρω

συνελήφθη χθες

από άνδρες του Τμήματος Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής

Αστυνομίας, γιατρός μαιευτήρας
του Θριάσιου νοσοκομείου, ο οποίος
χρηματίστηκε με το ποσό των
600 ευρω για φυσιολογικό τοκετό.
Η διοίκηση του νοσοκομείου
την αναστολή των καθηκόντων
του και την παραπομπή του στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο της 2ης
Περιφέρειας. Το υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι με
στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών
να καταγγέλλουν τέτοιου είδους
φαινόμενα, προωθεί διάταξη για τη
σύσταση ειδικού γραφείου προστασίας
δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών
υγείας σε κάθε νοσοκομείο.
αποφάσισε

Υγειονομικής

9. 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΣΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
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24ωρη απεργία στο ΕΣΥ την Τέταρτη
Πανυγειονομική 24ωρη απεργία
την προσεχή Τετάρτη 2
οι γιατροί και οι εργαζόμενοι
του ΕΣΥ που διαμαρτύρονται νια την
κατάρρευση του δημόσιου τομέα
Υγείας Η Ομοσπονδία Ενώσεων
πραγματοποιούν

Δεκεμβρίου

Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδος προτάσσει
ως απερνιακά αιτήματα τις προσλήψεις
γιατρών και προσωπικού στο ΕΣΥ την
επαρκή χρηματοδότηση του συστήμα¬

τος υγείας και τη θεμελίωση συστήματος
Πρωτοβάθμιας Υγείας Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία που διοργανώνει
την ημέρα της απεργίας συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι έξω
από το υπουργείο Υγείας ζητεί επιπλέον
ένταξη του προσωπικού στα βαρέα
και ανθυγιεινά και ανάκτηση μισθολογικών
απωλειών λόγω των μνημονίων

10. Η ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΩΣΕ PFIZER ΚΑΙ ALLERGAN
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Η εφορία

ένωσε Pfizer

και Allergan
0 ίδιος ο Αμερικανό πρόεδροε Μπαρόκ Ομπάμα κάνει
λόγο για αντιπατριωτικέε κινήσει αναφερόμενο σε
που εξάγουν τα κέρδη tous και φορολογούνται
εκτ05 ΗΠΑ Ωστόσο πριν από λίγεε ημέρεε ανακοινώθηκε
η μεγαλύτερη συγχώνευση στην ιστορία Tns φαρμακο
βιομηχανίαε η οποία αποφασίσθηκε για φορολογικού3
λόγου3 Αφορά τη συνένωση του αμερικανικού κολοσσού
Tns Pfizer Inc Tns μεγαλύτερα εταιρεία3 διεθνώ3 και xns
ιρλανδική5 Allergan η οποία είναι γνωστή για τα προϊόντα
Botox Η πρώτη θα εξαγοράσει τη δεύτερη αντί 150 δισ
δολαρίων και πλέον μεταφέροντα5 τη βάση Tns στην
και εξασφαλίζοντα5 χαμηλού5 φόρουε
Η διοίκηση Tns Pfizer έχει κινηθεί δυναμικά ώστε να
επηρεάσει ευμενώε το Κογκρέσβ Βασικό επιχείρημά Tns
είναι ότι όσα εξοικονομηθούν από pôpous θα επενδυθούν
σε καινοτόμα φάρμακα θα απασχοληθούν 40.000 άτομα
oris ΗΠΑ με την ολοκλήρωση ms εξαγοράε ενώ σχεδιάζεται
και η διάσπαση του νέου ομίλου σε δΰο μονάδε5 για νέα
σκευάσματα και πώληση των παλαιών Ο véos κολοσσόε
με ευρεία γκάμα σκευασμάτων από το Viagra το παυσίπονο
Lyrica και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου Prevenar μέχρι
το Botox και το Namenda
κατά του Αλτσχάιμερ θα φέρει
την επωνυμία Pfizer Pic
Η διοίκηση της Pfizer
Με την εξαγορά αυτή η
αξία των συγχωνεύσεων
όχι όσα
και εξαγορών του 2015
εξοικονομηθούν
υπερβαίνει τα 600 δισ
Από tous npciiTous μή
από φόρους
ves του 2014 ο κλάδοε xns
θα επενδυθούν σε
υγείαε εμφανίζει απροσδόκητα
έντονη δραστηριότητα
καινοτόμα φάρμακα
με αποτέλεσμα να βρίσκεται
και στην απασχόληση
στην πρωτοπορία των
αφήνονται πίσω
την τεχνολογία και την ενέργεια
Η εξαγορά xns Allergan τεχνικά θα εμφανιστεί ois
εξαγορά Tns μεγαλύτερα Pfizer από την πρώτη ώστε να
καταστεί δυνατή η μεταφορά Tns φορολογικήε éôpas του
νέου ομίλου Pfizer Pic στην Ιρλανδία
Υπάρχει κάτι παράνομο σε όλα αυτά
Επί σειράν ετών μία από Tis θυγατρικέΒ Tns Pfizer η
Ringaskiddy-Pfizer στην Ιρλανδία αγοράζει τα δικαιώματα
για πατέντεε που επινοούνται axis ΗΠΑ Κατόπιν Tis
σε σκευάσματα που μεταπωλούνται εκεί Αν
και καταβάλλει τα δικαιώματα άδειαβ xpnons tous τα
σχετικά φάρμακα πωλούνται ακριβότερα από την Pfizer
στην αμερικανική αγορά αλλά τα έσοδά Tns φορολογούνται
στην Ιρλανδία Μεταξύ αυτών το δημοφιλέστατο Lipitor
κατά xns χοληστερίνη και το αντιεπιληπτικό Lyrica
Η Pfizer διατείνεται neos ουδέποτε παραβίασε τη
νομοθεσία otis ΗΠΑ Ο Εντ Κλάινμπαρντ κα
θηγητήε Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Tns Ν Kx^icpöpvias
τονίζει neos η Pfizer χαράσσει επιθετική φορολογική
και φαίνεται neos είναι το ίδιο καλή τόσο στη
έρευνα όσο και στη δημιουργία δομών για
μείωση φόρων tvxös ΗΠΑ
κολοσσού

Ιρλανδία

συνολική

ιονίζει

δολάρια

συγχωνεύσεων

χρησιμοποιεί

φορολογική

πολιτική

φαρμακευτική

11. ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 32

77ρο των πυλών το άνοιγμα

και της αγοράς των φαρμάκων

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥ ΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟ ΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ζήτημα της απελευθέρωσης
της διάθεσης των
φαρμάκων που δεν συ
νταγογραφουνται ούτε

Τα στοιχειά δειχνουν ότι

τα φάρμακα εμαειας χρήσης

Το

αποτελούν σήμεμα σχεδον
το 1/4 των συνολικών πωλήσεων
των φαρμακειών

αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία όπως αντιγριπικά αναλγητικά
κρέμες κ.λπ και της πώλησης
τους και από άλλα κανάλια διανομής
πλην των φαρμακείων βρίσκεται
στο προσκήνιο τουλάχιστον τα
τελευταία δυόμισι χρόνια
Είτε μη συνταγογραφούμενα είτε

από τη χορήγηση της άδειας

συμμετέχουν

μη αποζημιούμενα σκευάσματα

μη φαρμακοποιοί μετέχει
υποχρεωτικά ως εταίρος με ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον 20
υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη

όπως τα αποκαλούν οι φαρμακοποιοί

τα φάρμακα αυτά όχι μόνο αποτελούν
πραγματικό χρυσωρυχείο
για τα φαρμακεία αλλά παράλληλα

στηρίζουν το μεγαλύτερο

λειτουργία

κάθε φαρμακείου
Έτσι ενώ αρχικά η νέα κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωνε τους
φαρμακοποιούς πως δεν υπάρχει
πιθανότητα για διάθεση φαρμάκων
από τα καταστήματα λιανικής φαίνεται
πως οι θεσμοί επιμένουν

μέρος

της ρευστότητας τους δεδομένου
πως πρόκειται για ζεστό χρήμα
που μπαίνει κατευθείαν στα ταμεία
των φαρμακείων σε αντίθεση
με τον ΕΟΠΥΎ που πληρώνει για τα

στο άνοιγμα του δικτύου διανομής
των ΜΗΣΥΦΑ δηλαδή των

σκευάσματα με μεγάλη καθυστέρηση

θ χρυσός τζίρος
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
ο τζίρος των μη συνταγογραφούμε
νων φαρμάκων και των βιταμινών
φτάνει τα 72 δια ευρώ στην Αμερική
και τα 47 δισ στην Ευρώπη
ενώ μόνο στην Ελλάδα ο τζίρος
τους άγγιξε πέρσι τα 860 εκατ ευρώ
Οι μετρήσεις της IMS Health που
εξειδικεύεται στον τομέα της υγείας
δείχνουν ότι τα φάρμακα ευρείας χρήσης
αποτελούν σήμερα σχεδόν το 1/4

των συνολικών πωλήσεων των
φαρμακείων Είναι δε ενδεικτικό
ότι το σκευάσματα που χορηγούνται
με ιατρική συνταγή και αποζημιώνονται
από τα ασφαλιστικά ταμεία
αποτελούν την τελευταία πενταετία
το 75 του τζίρου των φαρμακείων
από 84 που ήταν παλαιότερα
Στο ίδιο κλίμα ο ρυθμός ανάπτυξης
των OTC όπου εντάσσονται τόσο τα

σκευασμάτων που δεν συνταγογρα
φούνται ούτε αποζημιώνονται από

Το 52

των πελατών
φαρμακείων
δηλώνει ότι
επισκέπτεται
το φαρμακείο
για να αγοράσει
κάποιο μη
συνταγογρα

φούμενο

το 20 1 0 έφτασε το 20 1 4 το

1 1

5

Αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων
των φαρμάκων αυτές φαίνεται
να παραμένουν σταθερές παρά τα
μέτρα για μείωση της φαρμακευτικής

των πελατών φαρμακείων δηλώνει
ou επισκέπτεται το φαρμακείο
για να αγοράσει κάποιο μη συντα
γογραφουμενο το 1 7 για να αγοράσει
μη φαρμακευτικά σκευάσματα
και το 7 για να λάβει κάποια συμβουλή
από τον φαρμακοποιό

ευρώ ενώ στα προϊόντα χωρίς κουπόνι
από 6,2
αυξήθηκε κατά 21
ευρώ στα 7,5 ευρώ Αντίστοιχα τα
ΜΗΣΥΦΑ αυξήθηκαν κατά 14,6

δαπάνης ο όγκος μειώθηκε μόνο 7
από τα 320 εκατ τεμάχια το 20 1 0 σε
296 εκατ τεμάχια το 2014 Αντίθετα

Ακόμα μία πρόσφατη έρευνα αυτή
της Palmos Analysis που παρουσιάστηκε
κατά τη διάρκεια του OTCs
Cosmetics Conference έρχεται να
ρίξει περισσότερο φως στην καταναλωτική
συμπεριφορά απέναντι στα

η μέση τιμή ανά τεμάχιο μειώθηκε
από 11,8 ευρώ στα 8,2
κατά 30

μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα
Σύμφωνα με την έρευνα το 52

30 από προσωπική εμπειρία και
το υπόλοιπο 30 έπειτα από

σύσταση/συμβουλή

φαρμακοποιού Οι
φαίνεται πως δείχνουν μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στους γιατρούς

γυναίκες

αφού το 56 απευθύνεται σε αυτούς
για να πάρει OTC σε αντίθεση με το
30 που ζητά τη γνώμη του

ρινός το 59 για αναλγητικά gel
αλοιφές Ακολουθούν τα φάρμακα
παθήσεων στοματοφάρυγγα
58
τα φάρμακα τοπικών λοι
μώξεων-δερματολογικά 39
τα φάρμακα πεπτικού συστήματος
ενώ παραπάνω από 1 στους
3 δηλώνει ότι πάει στο φαρμακείο
34

για συμπληρώματα διατροφής

βιταμίνες 30
Η έρευνα αναφέρει ακόμα ότι το
54 αγοράζει κάποιο OTC έπειτα
από σύσταση/συμβουλή γιατρού το

τα ασφαλιστικά ταμεία όπως αντιγριπικά
αναλγητικά κρέμες κ.λπ
ώστε κάτω από συγκεκριμένες
αυτά να μπορούν να
σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία
από τα σούπερ-μάρκετ
προϋποθέσεις

πωλούνται

μεγάλη ήττα μετά την απελευθέρωση
της ιδιοκτησίας Σύμφωνα

φαρμακοποιοί πάντως
αποφασισμένοι να
μην επιτρέψουν την πώληση
φαρμάκων από τις αλυσίδες λιανικής
και σκοπεύουν να εντείνουν τις
αντιδράσεις τους απειλώντας ανοιχτά
την κυβέρνηση πως θα βρεθούν
απέναντι της Επιμένουν πως η
της διάθεσης των φαρμάκων

με πρόσφατη υπουργική απόφαση
οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται

δεν θα επιφέρει μείωση
στην τιμή τους συμπληρώνοντας

σε φαρμακοποιούς-κατόχους

ότι η απελευθέρωση που θεσμοθετήθηκε
από την προηγουμένη κυβέρνηση
είχε στόχο να μπουν τα φάρμακα
αυτά στα σούπερ-μάρκετ με αυξημένες
τιμές
Τονίζουν ακόμα πως θα προκληθούν

φαρμακοποιού

εγαλυτερη προτίμηση στα
ΜΗΣΥΦΑ δείχνει n ηλικιακή
ομάδα των 1 6-34 ετών
58
και η ηλικιακή ομάδα των 35
54 ετών 56
Αντίστοιχα σε ό,τι
αφορά τα μη φαρμακευτικά προϊόντα
η προτίμηση των δύο ηλικιακών

ομάδων περιορίζεται στο 21
Η συντριπτική πλειονότητα των
ερωτηθέντων δηλώνει ότι πάει στο
φαρμακείο για να αγοράσει αναλγητικά
και αντιπυρετικά 93
το 62 για φάρμακα παθήσεως

μη συνταγογραφούμενα φάρμακα τα
οποία διαθέτουν κουπόνι γνησιότητας
όσο και τα λοιπά συμπληρώματα που
διατίθενται χωρίς κουπόνι από 6,3

λειτουργίας

του φαρμακείου Στην εταιρική
σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες

Σε θέση μάχης
Οι φαρμακοποιοί βρίσκονται για
ακόμα μία φορά σε θέση μάχης
Κι αυτό γιατί ήδη έχουν υποστεί μια

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
αλλά παράλληλα και σε άλλα φυσικά
πρόσωπα πολίτες κράτους
μέλους της Ε.Ε με απόφαση του
αρμόδιου περιφερειάρχη και δηλώνονται
από τον κάτοχο της άδειας στον
οικείο φαρμακευτικό σύλλογο εντός
60 ημερών χωρίς κανέναν περιορισμό
εκτός από αυτούς που ισχύουν
για τα πληθυσμιακά κριτήρια
Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη
φαρμακοποιών που ιδρύονται θα
υποχρεωτικά με τη μορφή
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
που πρέπει να έχει συσταθεί πριν
λειτουργούν

Οι

δηλώνουν

απελευθέρωση

προβλήματα στη δημόσια υγεία
αφού η ανεξέλεγκτη χρήση φαρμάκων
μακριά από την επίβλεψη
θα προκαλέσει αύξηση

φαρμακοποιού

των κρουσμάτων δυσμενών παρενεργειών
και αλληλεπιδράσεων από μη
ορθή χρήση φαρμάκων κάτι που
σε αυξημένα κόστη
στο μέλλον για τα συστήματα

μεταφράζεται

αντιμετώπισης

υγείας

12. Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
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καθεστώς ασφυξίας
να βρίσκεται ο

εξακολουθεί

Σε

ΕΟΠΥΥ με τις ανείσηρα
κτες οφειλές των ασφαλιστικών
ταμείων τη βασική πηγή
για τον Οργανισμό να

χρηματοδότησης

έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
η

διαθέσιμα

διοίκηση ίου ΕΟΠΥΥ

από την αρχή του χρόνου το ύψος
των ασφαλιστικών εισφορών για την
περίθαλψη που έχουν μεν εισπραχθεί
από ία Ταμεία αλλά δεν έχουν
αποδοθεί στον Οργανισμό αγγίζει
τα 950 εκατ ευρώ ενώ συνολικά
από την αρχή της σύστασης του ΕΟΠΥΥ

Η δύσκολη εξίσωση
τον ΕΟΠΥΥ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 01 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

εκατ ευρώ
αγγίζουν οι οφειλές
των ασφαλιστικών
ταμείων
στα 1 8 6ισ
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του

Τα 950

4

οι μη καταβληθείσες οφειλές
ξεπερνούν τα 1,5 δισ ευρώ
Η συσσώρευση χρεών από τα Ταμεία

αυξάνεται με ραγδαίους

ρυθμούς

με το ΙΚΑ να συγκεντρώνει τον
μεγαλύτερο όγκο των οφειλών Η

Οργανισμού

κατάσταση

έχει φτάσει σε οριακό σημείο
αφού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ΕΟΠΥΥ έφτασαν στα τέλη
Αυγούστου

τα 1 8 δισ ευρώ αυξημένες
5,4 σε σύγκριση με τον Ιούλιο
Όπως μάλιστα τονίζεται από τον

Οργανισμό η καθυστέρηση μεταβίβασης
των εισφορών που έχουν
από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης αλλά δεν αποδίδονται
εγκαίρως στον ΕΟΠΥΥ αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους λόγους

εισπραχθεί

της αναποτελεσματικής
του της αδυναμίας ενεργοποίησης

λειτουργίας

της διαπραγματευτικής του
δύναμης καθώς και υλοποίησης του
στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη
της λειτουργίας του

θα ξεπεράσει τα 550 εκατ ευρώ

θούν να αυξάνονται οδηγώντας τον

γεγονός που αναμένεται να επιτείνει
την οικονομική ασφυξία στον χώρο
του φαρμάκου

Οργανισμό και μαζί του όλη την αγορά
της περίθαλψης σε οριακό σημείο

Τρέχουν οι δαπάνες
Παρά το ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει εδώ
και δύο χρόνια κλειστούς προϋπολογισμούς
για όλες τις δαπάνες υγείας
φάρμακο νοσήλια και διαγνωστικές
εξετάσεις τα ελλείμματα εξακολου¬

Αιμορραγεί
το φάρμακο
Συνεχίζεται και η μηνιαία

του ΕΟΠΥΥ στη δαπάνη για
παράγοντες

της φαρμακευτικής αγοράς
είναι πλέον πολύ δύσκολο να
αντιμετωπιστεί Όπως λένε οι
μέχρι το τέλος της χρονιάς
ο προϋπολογισμός για το φάρμακο
θα έχει ξεφύγει πάνω από 300
πληροφορίες

εκατ ευρώ υπέρβαση που

συμπεριλαμβανομένων

εμβολίων

αφετέρου

56.878.621
παραπεμπτικά

56,39

CO
CN

εκατ
ευρώ

I.O

47,78

CM

•

T-j
CN

ευρώ

CM

S
3

487.401

ελέγχου των δαπανών του για
την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων
στον ετήσιο προϋπολογισμό του με
πρώτα βήματα τη μείωση των τιμών

έσοδα από ασφαλιστικές
που είχε προϋπολογίσει
ο Οργανισμός για φέτος
ανέρχονται στα 3,78 δισ ευρώ πολύ
μακριά από το ποσό που έχει
τελικά Ακόμα και μετά την

με τις οποίες αποζημιώνει τις διαγνωστικές
εξετάσεις και τη διενέργεια δι¬

εξάμηνο

I

εκατ ευρώ

Ι

για νοση

Λείες σε
ιδιωτικές

αξονικές
τομογραφίες

ι

Ι
I

Συνταγές ασφαπΊσμένων

1.643.551
υπέρηχοι

που εκτελέστηκαν
Α εξάμ

Α εξάμ

2014 31.314.251
2015 33.653.084

7

299.542
μαγνητικές τομογραφίες

Συσκευασίες φαρμάκων
Α εξάμ

επιοκέφεκ οε συμβεβήημένους
κηρούς

Α εξάμ

2014
2015

εισπράξει

89.630.219

97.712.918

τα επιπλέον αυτά χρήματα φτάνουν
στον Οργανισμό γεγονός που τινάζει

στον αέρα την πρόβλεψη για
επιπλέον εισροή 352 εκατ ευρώ
μέχρι το τέλος της χρονιάς και 700
εκατ ευρώ το 2016

μια προσπάθεια να μπει όριο στις δαπάνες για τις διαγνωστικές
εξετάσεις ο ΕΟΠΥΥ έχει προτείνει ανακοστολόγηση που αφορά
52 διαγνωστικές εξετάσεις από ένα σύνολο 792 εξετάσεων που
αποζημιώνει οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο από το 50 της
δαπάνης Το εκτιμώμενο όφελος με αναγωγή στα στοιχεία
του 20 4 είναι περίπου 4 εκατ ευρώ ή 6.8 της συνολικής δαπάνης
1

1

1

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο
υπουργείο Υ/είας συζητείται έντονα
η ανάγκη αύξησης του ετήσιου
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για
το 20 6 Εντούτοις όπως λένε
οι πληροφορίες το επιπλέον ποσό

δεν θα κατευθυνθεί στην αύξηση
των επιμέρους προϋπολογισμών
για φάρμακο ιδιωτικές κλινικές

ΠροβΠεφπ ετήσιου
προϋποΠονισμου
ΕΟΠΥΥ

2014-2018

5.496

διαγνωστικά κέντρα κ.λπ δεδομένου
πως με το νέο Μνημόνιο
τα όρια των δαπανών έχουν ήδη
κλειδώσει για την επόμενη τριετία
Στόχος είναι δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ
να καλύπτει με μεγαλύτερη
άνεση τις υποχρεώσεις του προς
τους συμβεβλημένους ηαροχους
όμως η σναζητηση των επιπρόσθετων
πόρων δεν θα είναι εύκολη
υπόθεση
Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα
ο προϋπολογισμός του Οργανισμού

που συνχαγογρα ψήθηκαν

5.639.003

Τα

1

κήινικές

Φάρμακο

493.703

εισφορές

προκαλούμενης

369,27

Β

ειδικά

Σε

Κλειστή περίθαήψη

triplex

τις δαπάνες μέσω της αύξησης του

ρυθμό τότε η τρύπα στον προϋπολογισμό
για το φάρμακο θα μεγαλώνει
συνεχώς ενώ εάν προστεθεί
και το ποσό της αναγκαστικής έκπτωσης
rebate στην οποία προχωρούν
οι εταιρείες προς τον ΕΟΠΥΥ τότε ο
συνολικός λογαριασμός που θα κληθούν
να πληρώσουν οι επιχειρήσεις

υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες συντάξεις
από τον περασμένο Σεπτέμβριο ούτε

εκατ ευρώ

εκατ ευρώ

υπουργείου Υγείας να ελέγξει τη
συνταγογράφηση και να περιορίσει

αναφέρουν πως αν ο ρυθμός της
υπέρβασης συνεχιστεί με τον ίδιο

δημόσια νοσοκομεία

679,67

447,87

στην αδυναμία της ηγεσίας του

όγκου κατανάλωσης των γενοοήμων
Στελέχη της αγοράς φαρμάκου

από πλευράς ρευστότητας
Ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει μπει σε διαδικασία

Επισκέψεις και
διαγνωστικές εξετάσεις

αποδίδεται

αφενός στο πολύ χαμηλό όριο
του φετινού κονδυλίου για το φάρμακο
2 δισ για όλο τον χρόνο

καθιέρωση εισφοράς 6 στις επικουρικές
συντάξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ και την
αύξηση της εισφοράς από 4 σε 6

Οι δαπάνες ίου ΕΟΠΥΥ για το α

αιμορραγία

το φάρμακο που σύμφωνα με

απραγματεύσεων με επιχειρήσεις για
να πετύχει καλύτερες προσφορές
στον τομέα των προμηθειών στα

9

για τα επόμενα χρόνια έχει

οριστεί ως εξής

φ 4
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Σε κλοιό περικοπών το φάρμακο
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Β ο

τελειωτικό χτύπημα

Συμφωνα με τη
φαρμακοβιουηχανία
θα ήταν πιο αποτελεσματικό
να δοθεί έμφαση στην αποζημίωση
των σκευασμάτων αντί
στο άσστημα τιμολόγησης

στην αγορά του φαρμάκου
φέρνουν όπως υποστηρί
11
ζουν φορείς από τον χώρο
των φαρμακευτικών οι νέες παρεμβάσεις
που ακολούθησαν τη διαπραγμάτευση

Οι αντιδράσεις στην αγορά

είναι δριμείες

με στελέχη από
τον χώρο του φαρμάκου να κάνουν
λόγο για ταφόπλακα στις προσπάθειες
για αύξηση του πλαφόν της
δαπάνης στο ύψος των
πραγματικών ετήσιων δαπανών και
των αναγκών του πληθυσμού
Σε δύο χρόνια από τώρα πιο
συγκεκριμένα όλα τα γενόσημα και
τα φάρμακα εκτός πατέντας προστασίας
φαρμακευτικής

ση γενοσήμων θα πρέπει να αγγίξει
φέτος και το 60 του χρόνου

το 40

Κόλαφος τα χρέη
του ΕΟΠΥΥ
Τα οικονομικά των φαρμακευτικών
συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
της Infobank Hellastat I οτην οποία
αναλύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

off-patent θα υποστούν
μειώσεις στην τιμή τους και
μεγάλες

μόνο όσα κοστίζουν κάτω από
ένα ευρώ θα καταφέρουν να

διασωθούν

109 επιχειρήσεων

Κάθετη πτώση
στις τιμές

Ο κύκλος εργασιών το 20 4
1

Στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου
του 2016 το όριο προστασίας
θα είναι 9 ευρώ για τα off-patent και
5,5 ευρώ για τα γενόσημα Στο δελτίο
τιμών του δεύτερου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας θα είναι 7
ευρώ για τα off-patent και 4 ευρώ για
τα γενόσημα
Στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου
του 201 7 το όριο προστασίας
θα είναι 4,5 ευρώ για τα off-patent
και 3 ευρώ για τα γενόσημα Στην
τέλος του δεύτερου εξαμήνου
του 201 7 το όριο προστασίας
τιμολόγηση

θα είναι

1

ευρώ για off-patent

και γενόσημα Η απόφαση αυτή
αναμένεται να αποτελέσει τη χαριστική
βολή για ι ην ανάπτυξη του
κλάδου αφού θα μειώσει την αξία
του μεγαλύτερου μέρους του προϊο
ντικού χαρτοφυλακίου
αναστάτωση που επικρατεί
στον χώρο του φαρμάκου
είναι μεγάλη μετά το νέο μεγάλο
ψαλίδι στην τιμολόγηση των
σκευασμάτων αλλά και τα ακόμα πιο

7

17

1.826

15

15

2.000

16

2.000

21

428

30

550

595

13

Δαπάνη ιδιωτικών φαρμακείων

2.580

2.150

Προϋποηογιομός ΕΟΠΥΥ

2.800

2.371

272

329

Rebates και clawback

Παράγοντες
της εγχώριας
βιομηχανίας
κάνουν λόγο
για κατάρρευση
της αν οι τιμές
των φαρμάκων
χάσουν την
προστασία τους

Μεταβ

θεραπευτικής κατηγορίας όπως
επίσης της απόσυρσης φαρμάκων με

χαμηλότερη τιμή τόσο εγχώριας
όσο και εισαγόμενων ως
παραγωγής

απόρροια της μείωσης της τιμής για
γενόσημα και για τα φάρμακα για
τα οποία έχει λήξει n πατέντα

προστασίας

τους

Την ίδια ώρα έπειτα από μία τριετία

σκληρών περικοπών στις
του φαρμάκου όπου ο

δαπάνες

προϋπολογισμός

έπεσε κάτω από το μισό
η λιτότητα θα συνεχιστεί για ακόμα
τρία χρόνια με τα όρια των κονδυλίων
του ΕΟΠΥΥ να είναι πλέον πιο

ασφυκτικά από ποτέ
με τις διατάξεις του

προϋπολογισμό

τρίτου Μνημονίου η

συνέχιση

Σύμφωνα
της εφαρμογής του

φορά clawback για τα φάρμακα
που δίνονται από τα νοσοκομεία
κυβέρνησης

636

527

σφιχτά όρια που μπαίνουν στον
της φαρμακευτικής δαπάνης
και στην εφαρμογή για πρώτη

Οι εταιρείες του φαρμάκου εξαπολύουν
πυρά κατά των χειρισμών της
στις διαπραγματεύσεις με
τους δανειστές κατηγορώντας την
πως οι οριζόντιες περικοπές που θα
εφαρμόσει για να συγκρατήσει τους
προϋπολογισμούς του φαρμάκου όχι
μόνο δεν θα έχουν τα προσδοκώ

ινιεταυ

2013

Δαπάνη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
χωρίς τα νοσοκομειακά φάρμακα

μηχανισμού

αυτόματων επιστροφών
clawback όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν

μενα αποτελέσματα απεναντίας θα
επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην αγορά
και θα οδηγήσουν σε απώλεια

θέσεων εργασίας
Παράγοντες της ελληνικής βιομηχανίας
θεωρούν ορατό το ενδεχόμενο
υποκατάστασης φθηνών σκευασμάτων
με ακριβότερα της ίδιας

201S
εκτίμηση

2014

2012

Δημόσια δαπάνη ΕΟΠΥΥ

τους κλειστούς προϋπολογισμούς
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα
στο πλαίσιο του εξορθολογισμού
των δαπανών του ΕΟΠΥΥ Στην ουσία

αυτό σημαίνει πως μέχρι το 2018
οι δαπάνες για το φάρμακο δεν θα

ξεπερνούν τα 1,94 δια ευρώ
του ΦΠΑ υπο¬
συμπεριλαμβανομένου

διαμορφώθηκε

σε 4,6 δισ έχοντας μειωθεί

Στο ναδίρ οι δαπάνες για το φάρμακο εκατ ευρώ
720

λογίζεται σε 130 εκατ ευρώ δηλαδή
ακόμα πιο χαμηλά από το στενό όριο
των 2 δισ ευρώ που ισχύει για φέτος
Μάλιστα στο ποσό αυτό εξακολουθεί
να παραμένει η δαπάνη για τη
φαρμακευτική περίθαλψη των
πολιτών καθώς και η δαπάνη
για τα εμβόλια περίπου 100
εκατ ευρώ τους ορούς και τα παράγωγα
ανασφάλιστων

αίματος γεγονός που σημαίνει
πως οι καθαρές δαπάνες για το
φάρμακο στην ουσία περιορίζονται
ακόμα περισσότερο Πριν από το
νέο Μνημόνιο το μέτρο της είσπραξης
του clawback το οποίο ισχύει ήδη
από το 2012 αναμενόταν να ισχύσει
μέχρι και το τέλος του 2015
Το Μνημόνιο προβλέπει ακόμα
τη μείωση των τιμών των γενόσημων
φαρμάκων ενώ τα επόμενα τρία χρόνια
θα εκπονηθούν πρόσθετες οδηγίες

συνταγογράφησης με προτεραιότητα
στα φαρμακευτικά προϊόντα με
το μεγαλύτερο κόστος ανά θεραπευτική
δράση Ταυτόχρονα τα μερίδια

των γενόσημων φαρμάκων
ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία θα
πρέπει να αυξηθούν στο 50 φέτος
και στο 60 μέχρι το τέλος τους
2016 ενώ γενικότερα η κατανάλω¬

κατά 3,1

από το 2013

Τα συνολικά κέρδη προ τόκων
φόρων και αποσβέσεων σταθεροποιήθηκαν
σε περίπου 250 εκατ ευρώ
ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν

περαιτέρω κατά 56

στα

104,42 εκατ ευρώ
Το μέσα περιθώριο κέρδους προ
τόκων φόρων και αποσβέσεων και
τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν σε
αντίστοιχα
5,4 και 2,8

Η κεφαλαιακή μόχλευση το 20 4
βελτιώθηκε σε 2 προς 1 παραμένοντας
1

υψηλή

Οι απαιτήσεις παράλληλα μειώθηκαν
κατά 7 στα 2 1 δισ ευρώ
ενώ το διάστημα διαμορφώθηκε
στους 5 μήνες Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ
προς τις φαρμακευτικές για το έτος
2014 αγγίζουν τα 274 εκατ ευρώ
ενώ από 1/1/2015 έως και 31/7/2015
ανέρχονται στα 484 εκατ ευρώ δηλαδή

συσσωρευμένα στα 760
εκατ Οι συνολικές οφειλές προς
τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
τα 1,2 δισ ευρώ με τις
φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν
τον μόνο πάροχο που βρίσκεται
1 4 μήνες πίσω στην εκτέλεση
πληρωμών Η μείωση της αξίας
της αγοράς είναι εξίσου σημαντική το
2014 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση
με τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων
να υποχωρούν οριακά στα 5,28 δισ
ευρώ ενώ η σωρευτική μείωση σε
σχέση με το 2009 έφτασε το 37,6
ξεπερνούν

τουλάχιστον
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Καταστροφικές οι επιπτώσεις
για τη φαρμακοβιομηχανία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ Η ΚΑΘΕΤΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝ ΟΣΗ Μ ΩΝ

τα νέα σαρωτικά
μέτρα που έρχονται
στον χώρο της υγείας
με κάθετη πτώση

Μετά

στις τιμές των γενόσημων φαρμάκων

τα επόμενα δύο χρόνια και κατάργηση
των προστατευτικών ορίων στην
τιμολόγηση o κ Θεόδωρος Τρύφων
πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και
αντιπρόεδρος του δ.σ της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας ELPEN A.E

στική αποτελώντας το σημαντικότερο
ίσως αντικίνητρο για την αύξηση
της διείσδυσής τους Κι αυτό γιατί
ενώ το πρωτότυπο ως μοναδικό στην

Ητ3γοράθα
μανοπωληθειαπό
ακριβά εισαγόμενα
σκευάσματα
στερώντας από

MÜ

αγορά προσδιορίζεται μονοσήμαντα
από τη δραστική ουσία το γενό
σημο φάρμακο χρειάζεται την εμπορική
ονομασία για να ταυτοποιηθεί

ττχιςσοθενειςτ|ι
πράσβσοησε
και οικονομικές
θεμαηα'ες αν
ο κ Τρύφων

Άρα η εμμονή της τρόικας στη δραστική
ενισχύει τα ακριβά εισαγόμενα
φάρμακα τα οποία στη συντριπτική
τους πλειονότητα είναι πρωτότυπα

μιλά στο Κ για τις δραματικές
που θα έχουν οι αποφάσεις
της κυβέρνησης στην αγορά και την
ελληνική παραγωγή και για τον κίνδυνο
απόσυρσης πολλών φθηνών

διαμορφώνοντας ένα μοντέλο μη
γενοσήμων

συνέπειες

Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το
φάρμακο έχει μπει όσο κανένας άλλος
τομέας της υγείας τόσο έντονα
στο στόχαστρο της μείωσης δαπανών
Αυτό συνέβη εξαιτίας της υπερβολής
και της σπατάλης που υπήρχε
κατά το διάστημα 2004-2009 στη

σκευασμάτων

notes θα είναι οι επιπτώσεις για
τον κλάδο aas από ris vccs μειώσεις
που φέρνει το Μνημόνιο στις τιμές
των γενόσημων και των φαρμάκων
εκτός προστασίας
Για τον κλάδο μας είναι βέβαιο πως
οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές
Ίσως όμως να είναι σημαντικότερες
οι συνέπειες που θα προκληθούν
αναίτια στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία
Η επιβολή περαιτέρω μειώσεων
στα προσιτά ελληνικά φάρμακα τα
οποία χορηγούνται ήδη με έκπτωση
70 έναντι της αρχικής τιμής των
πρωτοτύπων θα τα
εισαγόμενων

οδηγήσει αργά ή γρήγορα εκτός αγοράς
δεδομένου ότι δεν θα είναι πλέον
συμφέρουσα η παραγωγή τους
Μοιραία λοιπόν η αγορά θα μονο
πωληθεί από τις ακριβές εισαγόμενες
θεραπείες στερώντας από τους
ασθενείς την πρόσβαση σε αξιόπιστες
και οικονομικές θεραπείες όπως είναι
τα ελληνικά γενόσημα Αντιλαμβάνεστε
λοιπόν ότι εν μέσω στενότητας
εισοδημάτων το γεγονός αυτό
εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα πόσω
μάλλον όταν η ασφάλεια των ελληνικών
φαρμάκων υπόκειται σε διαρκείς
ελέγχους από τον ΕΟΦ

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας ο
οποίος φέρει συσσωρευμένη τεχνογνωσία
50 ετών 25 υπερσύγχρονα
εργοστάσια και ετήσια συνεισφορά
ύψους 2,8 δισ στο ΑΕΠ της χώρας
οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές
Κι αυτό γιατί παρά το γεγονός
ότι αντιπροσωπεύουμε το 60 της
απασχόλησης και το 90 των νέων
επενδύσεων του φαρμακευτικού κλάδου
οδηγούμαστε σε βέβαιη διάλυ

κυκλοφορίας

χώρα μας η οποία εκτόξευσε τη
δαπάνη σε πολύ υψηλά
επίπεδα
Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να
βρεθεί στο στόχαστρο ο κλάδος του
φαρμάκου καθώς η περιστολή της
φαρμακευτικής δαπάνης ήταν κάτι
που όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να
γίνει Προφανώς και το γεγονός ότι
διαφωνούμε με τα εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα στα οποία κινείται σήμερα η
δαπάνη για το φάρμακο δεν σημαίνει
πως ισχυριζόμαστε πως θα πρέπει
να πάει στα υψηλά επίπεδα του 2009
Αυτό που συνέβη όμως μας πήγε
από το ένα άκρο στο άλλο
φαρμακευτική

Παρά το
γεγονός ότι

στιγμή που όλοι κυβέρνηση και
θεωρητικά επιθυμούν μεγαλύτερη

διείσδυση των γενοσήμων

κών πρωτοκόλλων θεωρούμε πως
μπορεί να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον
αν μη τι άλλο βιώσιμο για εμάς

αντιπροσωπεύουμε
το 60 της
απασχόλησης και
το 90 των νέων
επενδύσεων του
φαρμακευτικού
κλάδου
οδηγούμαστε σε
Βέβαιη διάλυση

τα οποία αποτελούν το κύριο πεδίο
δραστηριοποίησης του κλάδου μας

Τι θα πρέπει να αλλάξει στην πολιτική

δανειστές

του φαρμάκου
Οι δαπάνες για το φάρμακο θα είναι
ασφυκτικές και για τα επόμενα

τρία χρόνια Πόσο βιώσιμο είναι
αυτό το περιβάλλον για τις ελληνικές

φαρμακοβιομηχανίες
Τα τελευταία πέντε χρόνια η
δαπάνη κινήθηκε σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα κι αυτό είναι
προφανές ότι έχει δημιουργήσει πολύ
σοβαρά προβλήματα πρώτα από όλα
σε επίπεδο δημόσιας υγείας

φαρμακευτική

Παράλληλα εφαρμόζονται
ση Η περαιτέρω συμπίεση των τιμών
Θα εξαντλήσει και το τελευταίο περιθώριο

παραγωγικής δραστηριότητας
για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
η οποία έχει αναγνωριστεί από
εγχώριους και διεθνείς ερευνητικούς
φορείς ως ένας από τους ελάχιστους

εναπομείναντες αναπτυξιακούς βραχίονες
της χώρας μας
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι τα
φάρμακα στοχοποιούνται για

ελληνικά

ακόμα μία φορά παρά το γεγονός ότι
συμμετέχουν μόνο στο 20 της
δαπάνης Κι όλα αυτά τη

φαρμακευτικής

εξοντωτικές

υποχρεωτικές εκπτώσεις
rebate και clawback με τρόπο
για ευρωπαϊκή χώρα Γι αυτό
και ως κλάδος θεωρούμε σημαντικό
να εφαρμοστεί μια εθνική φαρμακευτική
πολιτική η οποία να οριστεί από
την κυβέρνηση κι όχι από τους δανειστές
όπως συμβαίνει σε όλες τις
μοναδικό

ευρωπαϊκές

χώρες σήμερα Στη βάση
αυτή κι εφόσον μπει ένα τέρμα στη
μονοδιάστατη εστίαση στις τιμές και

ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικά μέτρα
ελέγχου της ουνταγογράφησης
αύξησης της χρήσης οικονομικών
και εφαρμογής θεραπευτι¬
θεραπειών

Για τον κλάδο της ελληνικής παραγωγής

φαρμάκων είναι εξαιρετικά
η ύπαρξη μιας στοχευμένης
πολιτικής για τα οικονομικά φάρμακα
ενταγμένης μέσα σε ένα πλαίσιο
φαρμακευτικής πολιτικής βασισμένης
στα διαρθρωτικά μέτρα που σας
ανέφερα παραπάνω Αυτό θα δώσει
τη δυνατότητα σημαντικών εξοικονομήσεων
για τα Ταμεία μείωσης στις
συμμετοχές των ασφαλισμένων
πόρων για τα πραγματικά
καινοτόμα φάρμακα και ανάπτυξης
της εγχώριας παραγωγής
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι τα
φάρμακα αποτελούν μια μεγάλη
ευκαιρία για το σύστημα η οποία
δεν αξιοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια
καθώς παρά τις μεγάλες μειώσεις
που τους επιβλήθηκαν ο όγκος
σημαντική

απελευθέρωσης

ελληνικά

τους παρέμεινε καθηλωμένος σε εξαιρετικά

χαμηλά επίπεδα Καθοριστικό
ρόλο στη διεύρυνση της χρήσης των
οικονομικών ελληνικών φαρμάκων
διαδραματίζει και η εμμονή της τρόικας
στην καθολική εφαρμογή της
ιυνιαγογμάφησης με βάση τη δρα¬

ουσιαστικά

Με τη νέα πραγματικότητα που
φέρνει το Μνημόνιο υπάρχει άραγε
χώρος για επενδύσεις και καινοτομία
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η νέα

πραγματικότητα διαμορφώνει ένα
ασφυκτικό πλαίσιο Παρ όλα αυτά
η ευκαιρία παραμένει Και υπάρχει
και σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης
στο εξωτερικό Η ισχυρή παραγωγική
βάση που προσφέρει η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία δημιουργεί
εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές για
επενδύσεις και καινοτομία αρκεί να
αναγνωριστούν τα περιθώρια ανόδου
που υπάρχουν
Στην κατεύθυνση αυτή είναι κρίσιμος
ο ρόλος της Πολιτείας να
παράσχει

τις απαραίτητες θεσμικές
σταθερότητας και μακρόπνοου
σχεδιασμού σε ό,τι αφορά το
εγγυήσεις

φορολογικό

επενδυτικό και
πλαίσιο

αναπτυξιακό
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συμφωνία μεταΕύ Allergan και Pfizer φυσικά και δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τον Αμερικανό υπουργό Τζακ Λιου αριστερό
Αντιθέτως ο unoupYÖs Οικονομικών Tns Ιρλανδίας Μάικλ Νούναν δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα με το deal
Η

Ekbs η Ιρλανδία έγινε

ο φορολογικό παράδεισοβ
των πολυεθνικών
μια xépas που μετά το μνημόνιο μετατράπηκε σε τεράστια
επιχείρηση προσέλκυσης κεφαλαίων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και επενδύσεων

TO SUCCESS STORY

αρχή έχει γίνει εδώ και χρόνια Οταν σταδιακά οι
αμερικάνικες επιχειρήσεις με πρώτες τις πολυεθνικές
που είχαν διαρκή ενημέρωση για τις ανά τον
κόσμο και ανά χώρα φορολογικές εΕελίΕεις συγκρίνοντας
τες άμεσα με τα ισχύοντα σης ΗΠΑ άρχισαν σε πρώτη
φάση να μεταφέρουν έσοδα και κέρδη σης θυγατρικές
τους σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους αλλά
και σε μια χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης την
Η

μεγάλες

Ιρλανδία

Του Παναγιώτη

Γκρουμούτη
pigroiKf^-ahooxoni

Τη χώρα που πρώτη έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά όσον άφορο
στη χρήση ins φορολογίας ως εργαλείου για την προσέλκυση

επενδύσεων και τη στήριΕη της εγχώριας αγοράς και οικονομίας
της Η Ιρλανδία ήδη από τα τέλη της περασμένης δεκαετίας
προχώρησε στην υιοθέτηση μιας εΕαιρετικά απλής και
ιδιαίτερα προσοδοφόρας πολιτικής πολύ χαμηλός φορολογικός
συντελεστής για τα παντός είδους επιχειρηματικά κέρδη
ύψους 12,5 την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φλέρταρε
τότε με το 25 ή και το 30 ενώ στις ΗΠΑ οι αντίστοιχοι
συντελεστές έπιαναν ανά περίπτωση Πολιτεία ή και επιχειρηματικό
κλάδο ακόμα και το 35 στο ακραίο τους σενάριο
Η επιλογή ήταν πολππκή αφού επί της ουσίας έφερνε την
Ιρλανδία αντιμέτωπη με τα συμφέροντα καιτις ετπδιώΕειςτων

υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών στην Ενωση όπερ και εγέ
νετο με διαφορά φάσης κάποιων ετών είναι η αλήθεια Στο
ενδιάμεσο όμως αυτή η απόφαση των Ιρλανδών πολιτικών
μετέτρεψε τη χώρα σε μια τεράστια επιχείρηση προσέλκυσης
κεφαλαίων εΕειδικευμένου εργαπκού δυναμικού και επενδύσεων
έντασης που σύντομα μεταβλήθηκε σε υπόδειγμα
οικονομικής ανάπτυΕης στο αποκαλούμενο μέχρι πρότινος

ιρλανδικό θαύμα
Η επιλογή για τους διοικούντες πολυεθνικούς κολοσσούς
δεν ήταν δύσκολη τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακός
πια ο αριθμός εταιρειών-κολοσσώνπου Εεκίνησαν αρχικά με

την ίδρυση μιας θυγατρικής σε ιρλανδικό έδαφος για να
στη μεταφορά της έδρας τους εκεί ενίοτε ακόμα και
απορροφώντας τη μητρική από την ιρλανδική θυγατρική σε
μια προσπάθεια να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό κέρδος
από τη συντρππική διαφορά στη φορολόγηση μεταΕύ της
αμερικανικής και της ιρλανδικής αγοράς Ονόματα όπως η
καταλήγουν

Amazon η Google η Facebook η Starbucks και η Apple έχουν
μεταφέρει πλήρακ την έδρα tous στην Ιρλανδία ή έστω
σε αυτή την ευρωπαϊκή tous βάση
Μάλιστα Tis τελευταίεβ δυο εβδομάδε5 οι εΕελίΕεκ είναι
διατηρούν

καταιγιστικέ5 με το οικονομικό ετητελείο ms αμερικανικής
κυβέρνησα να παρατηρεί χωρίς να μπορεί να παρέμβει ότι
μήνα με τον μήνα μεγαλώνει ο κατάλογος κορυφαίων εταιρειών
της χώρας που νομίμως φοροαποφεύγουν εκμεταλλευό
μενε5 τη δελεαστική πρόταση των Ιρλανδών Η πρώτη συμφωνία
ήταν η εΕαγορά της Εενοδοχειακή5 αλυσίδα Starwood
από τον κολοσσό tns Marriott με αποτέλεσμα να δημιουρ¬

γηθεί ο μεγαλύτεροβ Εενοδοχειακ05 όμιλθ5 στον πλανήτη
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το κλείσιμο του deal κυκλοφόρησε
και η είδηση ότι ο véos όμιλο5 θα έχει έδρα στην Ιρλανδία
τηνπαλιά έδρα tns Starwood Ο Αμερικαν05 υπουργός Οικονομικών
Τζακ Λιου προσπάθησε να διαχειριστεί με ψυχραιμία
και αυτή την απώλεια Ηταν η πολλοστή συμφωνία-έΕοδθ5
από το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ tous τελευταίοι μήνε5
καθώς είχαν προηγηθεί πλείστες όσες συμφωνίες τέτοιου

Ονόματα όπω η Amazon η Google
η facebook η Starbucks και η Apple
έχουν πλήρως μεταφέρει την έδρα xovs
στην Ιρλανδία ή έστω διατηρούν
στη χώρα την ευρωπαϊκή του βάση

είδους εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας εταιρειών που
γίνονται με γνώμονα τα φορολογικά οφέλη και είναι ευρύτερα
γνωστές ως ανοχτιροφές με πρωταγωνίστριες κορυφαίες
αμερικανικές εταιρείες όπως η Burger King η Liberty Global
και η Medtronic Τα αμερικανικά δημόσια ταμεία δεν θα
άντεχαν να χάσουν και τα πιθανά έσοδα των Εενοδοχείων Πριν
καν στεγνώσει το μελάνι στη συμφωνία Marriott Starwood
ήρθε ένα ακόμα χτύπημα η περίπτωση της εΕαγοράς-μαμούθ
στον χώρο των mobile games της King Entertainment από τη
Rovio αντί 6 δισ ευρώ τα οποία θα φορολογηθούν στη
έδρα Tns King και του νέου σχήματχ την Ιρλανδία
φορολογική
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εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων στην Ιρλανδία των
μόλις 4.6 εκατομμυρίων κατοίκων Γιατηνακρίβεια η Ιρλανδία
ήταν και πέρυσι και φέτος ο μεγαλύτερος προορισμός για
άμεσες αμερικανικές επενδύσεις στοντομέα των χημικών και
φαρμακευτικών προϊόντων

Το Διπλό Ιρλανδικό
Με τέτοιες επιτυχίες στην άντληση επενδύσεων ήταν αναμενόμενο
η Ιρλανδία να προσελκύσει την έντονη αντίδραση
φίλων και ανταγωνιστών Είναι χαρακτηριστικό πως όταν το
2010 υπέγραψε το δικό της μνημόνιο για να πάρει από τους
διεθνείς πιστωτές δάνειο 85 δισ ευρώ το πρώτο που της

ζητήθηκε ήταν η κατάργηση των χαμηλών φορολογικών
συντελεστών Η τότε ιρλανδική κυβέρνηση αρνήθηκε σθεναρά
να αυ&ίσει τους εταιρικούς φόρους και τελικά πέρασε
το αίτημά της Πλην όμως τα τελευταία δύο χρόνια υπό την
πίεση της Ε.Ε του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών η

Ο Τζακ Λιου έπαιΕε το τελευταίο του χαρτί ήδη εδώ και
έναν χρόνο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε
ενημερώσει εγγράφου Βουλή και Γερουσία για το θέμα των
αναστροφών και είχε ζητήσει τη βοήθεια των νομοθετών
για να προσπαθήσει να ανακόψει το φαινόμενο και να κρατήσει
στη χώρα φορολογικά έσοδα Επανέλαβε και τώρα την
έκκληση και παράλληλα εΕέδωσε νέες οδηγίες για εφε&ίς

αυστηρότερους φορολογικούς ελέγχους στις υπό συγχώνευση
εταιρείες Ωστόσο χωρίς τη θέσπιση νέας σχεπκής νομοθεσίας
η κυβέρνηση Ομπάμα δεν μπορεί να κάνει πολλά για
να εμποδίσει τη νόμιμη παράκαμψη του εταιρικού φόρου
Και μέχρι στιγμής κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι δεν φαίνονται
πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν για την πάταΕη του φαινομένου
Την περασμένη Δευτέρα δε ήρθε και το τελικό χτύπημα

δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους στερώντας τα ταυτόχρονα
από τον αμερικανικό προϋπολογισμό
Κάτι που ουδόλως απασχολεί τους μετόχους των περί ων
ο λόγος εταιρειών πολύ δε περισσότερο την ιρλανδική
που αίφνης αποκτά στο έδαφος της μια τεράστια
επιχείρηση η οποία σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη είναι
κυβέρνηση

μικρότερη μόνο από ολόκληρη την εθνική οικονομία της
Για του λόγου το αληθές ο υπουργός Οικονομικών
Ιρλανδίας

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε
η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα

ms ayopâs φαρμάκου παγκοσμίως μεταΕύ
ms αμερικάνικης Pfizer και της Allergan
Η έδρα του νέου ομίλου θα είναι στην Ιρλανδία

Η ανακοίνωση της μεγαλύτερης συμφωνίας στον τομέα της

αγοράς φαρμάκου παγκοσμίως μεταΕύ της αμερικανικής Pfizer
και της παρασκευάστριας εταιρείας του μπότοΣ Allergan Η

πρώτη εΕαγοράζει τη δεύτερη αντί ι6ο δισ δολαρίων

δημιουργώντας

έτσι τη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία στον
κόσμο Και το πρώτο που κάνει είναι να μεταφέρει την έδρα
του νέου ομίλου της στην Ιρλανδία όπου είναι καταχωρημένη
η Allergan Εταιρικός φόρος 12,5

η Pfizer πέρυσι στις ΗΠΑ 35

Φόρος κερδών που πλήρωσε
Η είδηση αυτή προκάλεσε

σάλο οτις ΗΠΑ με το πλέον χαρακτηριστικό εΕώφυλλο
του The New Yorker με τίτλο Η συγχώνευση τη Pfizer και
ms Allergan αποτελεί όνειδος Συγκεκριμένα σε αυτό ο αρθρογράφος
τονίζει
ορίζοντα κάποιων ετών η Pfizer θα γλιτώσει

if

κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να δεσμευτεί ότι θα μεταβάλει
ριζικά το εταιρικό φορολογικό της καθεστώς εν μέρει
υιοθετώντας μια νομοθεσία Διπλό Ιρλανδικό η οποία
αναγκάζει επιχειρήσεις που έχουν καταχωρηθεί φορολογικά
σε αυτή να είναι και φορολογικοί κάτοικοι της χώρας καταγωγής
τους
Την ίδια ώρα όμως που θεωρητικά η Ιρλανδία παρέδιδε το
φορολογικό της πλεονέκτημα παράλληλα άνοιγε μια νέα
πόρτα στη νόμιμη φοροαποφυγή Σύμφωνα με τη Wall Street
Journal στη νομοθεσία που εισήγαγε η ιρλανδική κυβέρνηση
για την κατάργηση της προηγούμενης φορολογικής δομής
της περιελήφθη μια διάταΕη που επιτρέπει στις εταιρείες να
μην πληρώνουν κανέναν φόρο επί των κερδών από τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας πς άδειες και τα άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας Στις δε πατέντες που παλιώνουν ο
φόρος περιορίζεται μόλις στο 6,25
Η νέα αυτή φορολογική διάταΕη θα επιβάλλεται σε μια
φορολογική κατηγορία που η Ιρλανδία ονομάζει Κουτί ανά
πτυ&ις γνώσης Knowledge Development Box και θα τεθεί
σε ισχύ οτις αρχές του επόμενου έτους Στο πλαίσιο αυτής της
πολητκής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι τα
κέρδη τους συνδέονται με πατέντες και λογισμικό με πνευμα
πκά δικαιώματα που ήτανπροϊόν έρευνας και ανάπτυ&ις στην
Ιρλανδία Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στις εγχώριες και
Εένες επιχειρήσεις να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό

της Ιρλανδίας ΛΛάικλ Νούναν δήλωσε στους δημοσιογράφους
την περασμένη Δευτέρα στις ΒρυΕέλλες ότι η Allergan και η
Pfizer σαφώς και συγχωνεύονται για τα φορολογικά πλεονε
κτήματα όμως όπως σημείωσε η κυβέρνηση δεν έχει κανένα
πρόβλημα με τη συμφωνία αυτή καθώς και οι δύο εταιρείες
έχουν σημανπκές επιχειρήσεις στην Ιρλανδία Οντως η
Pfizer απασχολεί 3.300 άτομα στην Ιρλανδία και έχει επενδύσει
στη χώρα από το 1969 μέχρι σήμερα περί τα 7 δισ δολάρια
ενώ η Allergan απασχολεί πάνω από 1.000 άτομα Σύμφωνα
μετοΑμερικανο-ιρλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνολικά
140.000 άνθρωποι απασχολούνται άμεσα σε πάνω από 700

και να ενισχύσουντην καινοτομία αντί απλώς να χρησιμοποιούν
τη χώρα ως έδρα κάποιων δραστηριοτήτων τους για να
πληρώνουν χαμηλότερο φόρο Η νέα αυτή διάτα&ι που
επεκτείνει την τρέχουσα φορολογική ελάφρυνση σύμφωνα
με την οποία επιτρέπεται στις εταιρείες να προστατεύουν το
8ο του εισοδήματος που προέρχεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας
εκτιμάται πως θα δώσει επιπλέον κίνητρα οτις
εταιρείες να κάνουν την Ιρλανδία φορολογική τους έδρα για
τηνπνευματι κήτους ιδιοκτησία με σκοπό να προστατευτούν
από τους φόρους
Ηδη η συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή μελετάται από τα
στελέχη εταιρειών τεχνολογίας όπως η Google

