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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

□ unoupyos Υγείαβ
για oflous και για οΑαΙ

Συνέντευξη Δήμητρα ΕυΒυμιάΒου
Photos Βεάδωροδ ΑναγνωστάηαυϋαΒ

Ο Π Κουρουμπλή5 μιλάει
για τη φαρμακευτική πολιτική
και τη φαρμακοβιομηχανία
το ΠΕΔΥ τον ΕΟΠΥΥ tous
ôioïKnîés των νοσοκομείων
και την ΕΣΑΝ ΑΕ xupis
να διατάζει να ρί&ει
βέάη σε ôoous του ασκούν
εσωκομματική αντιπολίτευση

WÊL ÊBÊ ε σαφείς αιχμές εναντίον στελεχών που του ασκούν κριτική μέσα από τον ί
διο τον ΣΥΡΙΖΑ απαντά ο Παναγιώτης Κουρουμπλής σε όσα του καταλογίζουν9Ê το τελευταίο διάστημα για τον τρόπο που ασκεί πολιτική στην οδό Αρτστοτέ9 9 λους Ο υπουργός Υγείας σε εκτενέστατη συνέντευξή του στο PhB μιλά για

τις αλλαγές που θα κάνει στη φαρμακευτική πολιτική την παραγωγή ραδιοφαρμάκων
από τον Δημόκριτο το περιθώριο που θα δώσει για ανάπτυξη φαρμάκων υψηλού κόστους

ενώ αποκαλύπτει ότι θα δώσει μπόνους στις ξένες φαρμακευτικές εταιρείες που
θα παράξουν σκευάσματα στη χώρα μας Βέβαια δεν παραλείπει να απαντήσετ και για
τις παρεξηγημένες όπως λέει σχέσεις του με τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες

Από τα βέλη του υπουργού Υγείας πάντως

δεν γλιτώνει ούτε ο Άδωνις Γεωργτά
δης και οι νομοθετικές του ρυθμίσεις ενώ
αποκαλύπτει με ποιον τρόπο θα συνεργα¬

στούν στο ΠΕΔΥ οι γιατροί του πρώην ΙΚΑ
που απομακρύνθηκαν βίαια από το σύστημα

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Παράλληλα ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δεν υπάκουσα σε καμία
λογική Ούτε εγώ ούτε ο

κύριος ϊανθός μπαίνουμε
σε τέτοια λογική

Ο τρόπος με τον οποίο

διαχειριζόμαστε τα

οικονομικά δεν θα

δημιουργήσει πρόβλημα
στα νοσοκομεία

επισημαίνει στο PhB ότι ξεκινά παζάρια
όχι μόνο για τα φάρμακα αλλά και για
τις διαγνωστικές εξετάσεις και τον ιατρο
τεχνολογικό εξοπλισμό ενώ τονίζει ότι θα
επαναφέρει τον νόμο με τα πληθυσμιακά
κριτήρια για την τοποθέτηση διαγνωστικών
μηχανημάτων

Τέλος ο υπουργός Υγείας φαίνεται να
ρίχνει και πάλι λάδι στη φωτιά με την περιβόητη

εταιρεία ΕΣΑΝ ΑΕ του Μάκη Βο
ρίδη που θα διαχειρίζεται τα οικονομικά
των νοσοκομείων και έχει προκαλέσει αντιδράσεις

στον ΣΥΡΙΖΑ Ο κύριος Κουρου
μπλής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να
διατηρηθεί τελικά αλλά με κάποιες τροποποιήσεις

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι

έπρεπε να απειλήσουν οι γιατροί
για να κινητοποιηθεί το Υπουργείο
Υγείαϊ για το θέμα των εφημέριων
οι onoiEs βέβαια είναι ακόμη σε εκκρεμότητα

Είναι άδικο να λέγεται αυτό γιατί δεν είμαστε

ένα χρόνο κυβέρνηση και ηγεσία
Μέσα σε ένα μήνα λύσαμε ένα πρόβλημα

το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς

ότι σοβούσε και είναι άδικο να λέμε
ότι περιμέναμε τις κινητοποιήσεις των γιατρών

Δεν υπάκουσα σε καμία λογική ούτε
εγώ ούτε ο κύριος ϊανθός δεν μπαίνουμε
σε τέτοια λογική Ήταν μέσα στις επιλογές
μας και αυτή είναι η δουλειά μας να λύνουμε

τέτοια προβλήματα που πραγματικά
ταλαιπωρούν τον κόσμο χωρίς λόγο

ντελώς το πλαίσιο με αυτήν τη διαδικασία

Χρήματα nebs θα βρίσκονται
Η δουλειά μας είναι να αντιμετωπίζουμε

όλα αυτά τα προβλήματα και να τους δίνουμε

διέξοδο θέλω να σας πω ότι ο τρόπος

με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα οικονομικά

δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα

νοσοκομεία απλά καμιά φορά κάποιοι
που αμφισβητώ το πραγματικό τους ενδιαφέρον

σε αυτά τα ζητήματα δεν θέλουν
να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και ορισμένα
γραφειοκρατικά ζητήματα Όπως π χ το
Παπαγεωργίου Έχουν φύγει τα 8,5 εκατ

αλλά δεν έχουν φτάσει Είναι θέμα διαδικασιών

γραφειοκρατικών και ενταλματο
ποίησης Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νοσοκομείο

με εκκρεμότητα που να μην την
έχουμε αντιμετωπίσει έγκαιρα

Ναι αλλά σήμερα τα νοσοκομεία το
ΠΕΔΥ τα κέντρα υγείαϊ έχουν πρόβλημα

προμηθειών
Εκεί να το πείτε σε κάποιους κυρίους

που καγχάζουν και κραυγάζουν διότι αυτοί
έφτιαξαν τον νόμο και ο νόμος θέλει

τροποποίηση

Όχι ότι δεν υπάρχουν χρήματα
θέλει τροποποίηση ειδικά για το ΠΕΔΥ

θα τον τροποποιήσουμε όμως και τα ΠΕΔΥ

δε θα ξαναγυρίσουν στα νοσοκομεία
Ενιαίο θα είναι το σύστημα της πρωτοβάθμιας

Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί χωρίς

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ
δεν υπάρχει σύστημα και αυτή τη στιγμή
η χώρα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς
ότι έχει ΠΦΥ

Χωρίς ΠΦΥ η οποία πρέπει να λειτουργεί
σε 24 βάση ώστε να μπορεί να αναχαιτίζει

πολλά περιστατικά που δεν υπάρχει
λόγος να ταλανίζουν τα νοσοκομεία δεν
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Αυτό σημαίνει ότι θα τηρηθεί όντωΞ η
διαδικασία μέσα orous xpôvous που
προβλέπονται
Ναι φυσικά διότι νομίζω ότι αλλάζει ε
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μπορείς να ισχυρίζεσαι γενικά ότι έχεις σύστημα

υγείας
Όσον αφορά στα υλικά ψηφίστηκε εκείνος

ο περίφημος νόμος για το ΠΕΔΥ αλλά
αν τώρα φύγεις και πας επάνω στα γραφεία

του τμήματος της ΠΦΥ και ρωτήσεις
πόσες υπουργικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί

για τον νόμο θα σου πουν μία Το τονίζω

μία ενώ έπρεπε να εκδοθούν πολλές
Αν σας πουν δύο υπουργικές αποφάσεις
να πείτε ο υπουργός είναι ανενημέρωτος

Πώς όμως θα λυθεί το θέμα με τα υλικά
Ήδη συστήσαμε επιτροπή με ειδικούς

που πρέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες
να έχει καταλήξει για να ετοιμάσουμε

νέο θεσμικό πλαίσιο θα μορφοποιηθεί
ένα πλαίσιο για να λέμε ότι έχουμε ΠΦΥ
Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα ώστε να
μπορούμε να στήσουμε μονάδες που να είναι

λειτουργικές

Τι θα κάνετε με τους γιατρούς που απομακρύνθηκαν

από το πρώην ΙΚΑ
Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορεί να

το αγνοήσει κανείς ή να το κρύψει κά
τω από το χαλί Υπάρχει ένας κόσμος
που βίωσε αυτήν τη βίαιη αλλαγή του
τρόπου ζωής του και της επαγγελματικής

του ζωής Οφείλουμε με έναν
δίκαιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε

Νομίζω ότι αυτό που λέω έχει
την αξία και την ουσία του Από κει
πέρα όμως ο τρόπος αυτός θα έχει

όρους και προϋποθέσεις Εάν

υποθέσουμε ότι για μια μεταβατική

περίοδο θα κάνουμε I
κάτι τέτοιο θα πρέπει το ω

ράριο να είναι το ίδιο δηλαδή

επτάωρο ενώ δεν θα
επιτρέπεται καμία πράξη
που γίνεται στον χώρο της
πρωτοβάθμιας του ΠΕΔΥ
να επαναλαμβάνεται σε
ιδιωτικό ιατρείο Αυτό θα
πρέπει να το λάβουν σοβαρά

υπ όψιν τους όσοι θελήσουν

να συμμετάσχουν
στο σύστημα εφόσον αποφασίσουμε

να υπάρχει μεταβατικό

στάδιο

Τι σημαίνει αυτό Δώστε
μας κάποιες λεπτομέρειες
Για αυτήν την περίοδο όσοι

δεν θέλουν πλήρη και αποκλειστική

απασχόληση μπορούν να
είναι για έναν χρόνο ή δύο οε αυτήν

τη μεταβατική περίοδο Αλλά

θα υπάρχουν δικλείδες που θα διασφαλίζουν
την παρουσία τους στο σύστημα Από

5,5 ώρες θα είναι 7 Δεν θα έχουν δικαίωμα

έναν ασθενή που πηγαίνει στο ΠΕΔΥ
να τον παίρνουν στο ιατρείο τους Ιέρετε
παλιά έναν ασθενή που τον έβλεπαν στο
ΙΚΑ το απόγευμα τον πήγαιναν στο ιατρείο
τους Αυτά τέλος Δεν θα V
επιτρέπονται πλέον ε jr
φόσονβέβαιαηκυ
βέρνηση καταλήξει

να πάμε J
σε μεταβατικό
στάδιο θα έχουν

το δικαίωμα

του ιδιωτικού

ιατρείου
αλλά θα βλέπουν

άλλους ασθενείς

Εφόσον
όμως αποφασιστεί

η μεταβατική
περίοδος

Χωρίς Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας δεν

υπάρχει σύστημα υγείας
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Οι δαπάνες πέρυσι
είχαν φτάσει το

1,62 δισ ευρώ στα

νοσοκομεία Φέτος το
έχουν περιορίσει και οι

δαπάνες δεν πρέπει να
περάσουν το 1 38

Πάντως to σύστημα υγείας δεν έχει χρήματα

κι eoeîs υποσχεθήκατε rluoeis σε
πολλά ζητήματα Οι άνθρωποι της αγοράς

περιμένουν να τις δουν αυτές
xis λύσεις Τι oas κάνει να πιστεύετε
ότι θα δώσετε λύσεις
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχω

την πεποίθηση πως η κυβέρνηση παρά τις
δυσκολίες και παρά το ότι έχουμε την αφόρητη

πίεση της Ευρώπης και είμαστε υποχρεωμένοι

να διαχειριστούμε προϋπολογισμό
που ψήφισαν οι προκάτοχοι μας θα

πετύχει Και επειδή σας λέω για τον προϋπολογισμό

και τους προκατόχους θα πρέπει

να είναι προσεκτικοί όταν αναφέρονται
στα ζητήματα της υγείας Γιατί αν δείτε τον
προϋπολογισμό που ψήφισαν για το 20 1 5

σε σχέση με το 20 1 4 σας λέω μόνο ότι στον
ΕΟΠΥΥ πέρυσι δόθηκαν 720 εκατ ευρώ
Φέτος δόθηκαν 528 εκατ από τον κρατικό
προϋπολογισμό

Θέλω επίσης να σας πω ότι οι δαπάνες
πέρυσι είχαν φτάσει το 1,62 δισ ευρώ στα

νοσοκομεία Φέτος το έχουν περιορίσει
και οι δαπάνες δεν πρέπει να περάσουν
το 1,38 Άλλα 200 εκατ πιο κάτω Έτσι για
να συνεννοούμεθα

Και επειδή μιλάμε για τα νοσοκομεία
είναι απόφασή μου να δοθεί μια λύση και
για τα φάρμακα που δίνουν τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ τα ακριβά θα παραμείνει ο
ΕΟΠΥΥ προμηθευτής αλλά θα τα δίνουν
τα νοσοκομεία για να γλιτώσει ο κόσμος
την ταλαιπωρία

Άρα απαλλάσσουμε τον κόσμο από μια
πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα συμψηφίζει

μετά τα οφειλόμενα σε αυτόν ο ΕΟΠΥΥ

Ήταν ένα ζήτημα που ταλάνιζε πολύ
κόσμο Δεν υπήρχαν φαρμακεία σε όλες
τις περιοχές

Στον ΕΟΠΥΥ πέρυσι
δόθηκαν 720 εκατ ευρώ
Φέτος δόθηκαν 528
εκατ από τον κρατικό
προϋπολογισμό

Και μια και αναφερόσαστε στον ΕΟΠΥΥ
για άλλη μια φορά έχει πρόβλημα
ρευστότητας και δίνονται ελάχιστα
Έχουν παγώσει τα πάντα στην αγορά

Δεν πληρώνονται οι προμηθευτές
Πώς θα λύσετε τελικά το πρόβλημα
Εντάξει πληρώνονται απλά υπάρχει μια

κάμψη της ταχύτητας Δεν νομίζω ότι έχει
σταματήσει η πληρωμή Δεν υπάρχουν πολύ

μεγάλα διαστήματα Προσπαθούμε να λύσουμε

προβλήματα και του ΕΟΠΥΥ Σας λέω
ένα παράδειγμα έπρεπε να περιμένουμε
μέχρι τα τέλη Μάη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση

μάς απειλεί με τόκους υπερημερίας
για 140 εκατ νοσήλια Ελλήνων στο εξωτερικό

ενώ από την άλλη πλευρά αυτά θα
μπορούσαν να συμψηφιστούν Και από την
άλλη να έχουμε εκατομμύρια λεφτά θαμμένα

σε κούτες επειδή δεν υπήρχε η πρόνοια

να μηχανογραφηθούν τα νοσήλια των
Ευρωπαίων τουριστών στην Ελλάδα Αυτό
σημαίνει ότι τώρα δώσαμε εντολή να πάνε
και κάποιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ αυτά όλα
τα στοιχεία να μαζευτούν και να τους πούμε

μας οφείλετε κι εσείς Τέτοιες δουλειές
κάνουμε να βοηθήσουμε τον τόπο να μην
πληρώνουμε τσάμπα λεφτά Γιατί μετά τις
3 1 Μαΐου θα υπάρχουν τόκοι υπερημερίας

Ενώ αν βρεθούν τα στοιχεία και ταξινομηθούν

Και αυτοί μας χρωστούν αλλά
δεν τα έχουμε κατανεμημένα/Εχει ξεκινήσει

η καταγραφή

Για τον ΕΟΠΥΥ πείτε μου λίγο κάποιες
λεπτομέρειες για τα ακριβά φάρμακα
Τι θα αλλάξετε με τη δαπάνη
Για τον ΕΟΠΥΥ και τα ακριβά φάρμακα

θα κάνουμε έναν κλειστό προϋπολογισμό
Πρέπει να σας πω ότι από το 2010-201 1

μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι
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δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για τα ακριβά φάρμακα
Εμείς τώρα βάζουμε έναν κλειστό

προϋπολογισμό

με ετήσια αύξηση 3

Σήμερα είναι κοντά σία 700 εκατ άρα
υπάρχει μικρό περιθώριο αύξησης
Ναι θα μπορεί να πάει συν άλλα 20 εκατ

Δεν δικαιολογείται αυτή η αύξηση που
υπάρχει σήμερα Τα ποσοστά που μπορεί
να πάρει αύξηση η φαρμακευτική δαπάνη
με βάση τα διεθνή στατιστικά δεν μπορεί
να είναι πάνω από 3 έως 5 ετησίως Άρα

τα ακριβά φάρμακα μπορούν να πάνε

το πολύ μέχρι 721 εκατ ευρώ

Από πόχε θα εφαρμοστεί
Τώρα προωθείται η υπουργική απόφαση

Και θα κάνουμε και σε άλλους τομείς
κλειστούς προϋπολογισμούς στον ΕΟΠΥΥ
Όπως και στα διαγνωστικά Εκεί κάνουμε
μια καλή προσπάθεια ανατιμολόγησης στα
ιατροτεχνολογικά Έδωσα οδηγίες για να
τροποποιηθεί ο κανονισμός να υπάρξει μια
επιτροπή διαπραγμάτευσης η οποία θα είναι

σε 3 επίπεδα Η μία θα ασχολείται με
τα φάρμακα η άλλη με τα ιατροτεχνολογικά

και η άλλη με τις διαγνωστικές εξετάσεις

Θα κάνουν διαπραγματεύσεις Διότι
όλα τα σύγχρονα συστήματα αυτό κάνουν
Στην Ευρώπη έχουν επιτροπές διαπίστευσης

και διαπραγμάτευσης

Υπήρχαν επιτροπές
Ναι αλλά δεν είχε λειτουργήσει ποτέ η

επιτροπή διαπραγμάτευσης

Αυτό σημαίνει όμως ότι θα κουρέψετε
και τα χρήματα για τις διαγνωστικές
εξετάσεις Διότι στην τελευταία μείωση

υπήρχαν διαμαρτυρίες γιατί φάνηκε

πως δεν έφταναν τα χρήματα
για τους ασφαλισμένους
Άστους να διαμαρτύρονται Μπορούν να

διαμαρτύρονται όσο θέλουν Διότι υπάρχουν
εξετάσεις που αποδεικνύεται ότι έξω έχουν
15 ευρώ και εδώ χρεώνονται 40 ευρώ Αν
κάποιοι έχουν δημιουργήσει μονάδες που

πρέπει να τις συντηρήσουν δεν μπορεί το

κράτος να μπει στη λογική αυτή της προκλη
τής ζήτησης Είναι εγκληματικό το ότι κατήργησαν

οι προκάτοχοι μου το πληθυσμιακό
κριτήριο για τους αξονικούς τομογράφους
Η χώρα έχει αξονικούς τομογράφους σε δυσανάλογο

αριθμό με τον πληθυσμό

Αυτό σημαίνει ότι θα επαναφέρετε τον
νόμο για τα πληθυσμιακά κριτήρια
Βεβαίως και θα τον επαναφέρουμε Αλλιώς

εδώ θα γίνουμε

Οι πάροχοι πάντως υποστηρίζουν ότι
πληρώνονται με πολλά χρόνια καθυστέρηση

άρα έχει νόημα μια σχετική
αύξηση στην τιμή Και βέβαια στις καθυστερήσεις

έχουν δίκιο
Αυτές είναι δικαιολογίες που δεν απαντούν

στην πραγματικότητα Βέβαια και ο
ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποκτήσει εγκυρότητα
και αξιοπιστία στις πληρωμές Στόχος μας
είναι αυτός να γίνει ένας φορέας με αξιοπιστία

σε ό,τι αφορά στις πληρωμές

Ναι αλλά πώς θα επιλύσει η κυβέρνηση
το ζήτημα ότι τα κονδύλια που προορίζονται

για την Υγεία δεν καταλήγουν

στον ΕΟΠΥΥ Ακόμα να γίνει η
απευθείας σύνδεση η ταμειακή με τα
ασφαλιστικά ταμεία
Κάνουμε συσκέψεις επ αυτού αλλά ο

ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποκτήσει και άλλες
πηγές χρηματοδότησης Αναζητούμε σκεφτόμαστε

προβληματιζόμαστε και σε λίγο
καιρό θα ανακοινώσουμε κι άλλες πηγές

Όπως
Υπάρχουν πηγές πάντα υπάρχουν Πρέπει

να βοηθήσει ο κρατικός προϋπολογισμός
και η φορολογία Εγώ είμαι υπέρ της

φορολόγησης τσιγάρων ποτών κ.λπ Οι λεγόμενες

αμαρτωλές δαπάνες μπορούν να
βοηθήσουν τον ΕΟΠΥΥ Τα δύο μεγάλα προβλήματα

άλλωστε που επηρεάζουν τους δείκτες

του προσδόκιμου ζωής είναι το τσιγάρο
και η παχυσαρκία Η παχυσαρκία είναι ένα
κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε με
σοβαρό τρόπο όπως και ο διαβήτης θεωρώ

ότι πρέπει ένας από τους βασικούς μας
στόχους της πρόληψης να είναι και το τσιγάρο

και η παχυσαρκία και ο διαβήτης Είναι
βασικό το πρόβλημα ειδικά του διαβήτη

Είναι απόφασή μου να
δοθεί μια λύση και για
τα φάρμακα που δίνουν
χα φαρμακεία ίου
ΕΟΠΥΥ τα ακριβά
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«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με us ιδιωτικές κλινικές τι θα κάνετε 

τελικά; Είχατε πει ότι θα διακόψετε 
τη συνεργασία αρχικά, αλλά μετά

το ερμηνεύσατε αλλιώς. Τι θα κάνετε 

τελικά;
Με παρερμηνεύσατε σε αυτό όλοι οι δημοσιογράφοι. 

Εγώ κάλεσα εδώ τις ασφαλιστικές 

και έγινε χρήσιμη συζήτηση και
κατάλαβα ότι δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει 

πάντα. Άνοιξε ένας διάλογος. Πρέπει
να έχουν και αυτοί συμμετοχή. Όχι επειδή
βόλευε τα συμβόλαια, έπρεπε να πληρώνει 

το κράτος και μετά εκείνοι, θα βρούμε 
έναν τρόπο να πληρώνουν και οι δύο.

Τι θα γίνει τελικά με την ΕΣΑΝ; Διότι ο
πρόεδρος ms ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Βαρνάβας, 

που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, aas κατηγορεί ότι θα τη διατηρήσετε. 

Εκτός αυτού, κατηγορηθήκατε
ότι αξιοποιείτε τελικά και τμήμα της
συνεργασίας με τους Γερμανούς, τις
συμβάσεις που είχε υπογράψει ο Ά-
δωνις. Τι απαντάτε;
Δηλαδή -συγνώμη αυτήν τη στιγμή- μη

μας καταλαμβάνει και αμόκ ότι επειδή είναι 

γερμανικό είναι και κακό. Η Γερμανία
είναι μέσα στην ευρωζώνη, με υψηλές υπηρεσίες, 

όπως είναι η τεχνογνωσία. Εξετάζουμε, 

και αυτά που διαπιστώνουμε θα
κάνουμε. Αλλά όχι στη λογική «πονάει κεφάλι, 

κόβει κεφάλι».

Άρα όσα δώσαμε -τα 10 εκατ. δηλαδή- 

θα τα αξιοποιήσουμε μέσα από
τις όποιες υπηρεσίες ή παροχές και
προτάσεις;
;θα υπάρξει μια ομάδα που θα κάνει

την αξιολόγηση του έργου που έχει παραχθεί, 

που δυστυχώς ένα μελανό σημείο
της σύμβασης είναι η λογτκή όσων την υπέγραψαν 

ότι τα κείμενα πρέπει να είναι
στα αγγλίι α Και είναι ένα θέμα, κάποιες

: χιλιάδες σελ,ίδες που έχουν γραφτεί να είναι 

στα αγγλικά Δεν ξέρα) αν έχει νόημα
' να τα μεταφράσει κανείς καΐ να μπει σε
αυτήν τη διαδικασία.

κάποιον τρόπο, κάποια μορφή, θα είναι
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα το
αναλάβει κάποιος δημόσιος φορέας. . . Δεν
είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι και αύριο 

θα ξεκινήσουμε να το αντιμετωπίζουμε.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είμαστε σε

μια λογική που σας είπα. Στη Βουλή, αυτή
ήταν η θέση μας.

Η αγορά περιμένει να βγουν νέα φάρμακα. 

Αλλά και αυτή η διαδικασία έχει 

καθυστερήσει...
Τις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται η απόφαση 

για την εππροπή της θετικής λίστας
και θα ξεκινήσει να συνεδριάζει.

Άρα χρειάζεται και άλλος χρόνος...
Ναι, φυσικά, θα ξεκινήσουν όλες οι επιτροπές 

να συνεδριάζουν, αλλά επεξεργαζόμαστε 

ένα νέο πλαίσιο και πιστεύω ότι
θα είναι έτοιμο να το δώσουμε σε διαβούλευση, 

να ακούσουμε και τις απόψεις των
κομμάτων, θέλω να είμαι σε μια διαρκή
συζήτηση με τα κόμματα. Κατ μέσα από ένα 

τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας θα θεσμοθετήσουμε 

σε μια σειρά από ζητήματα.
Πάντως, είναι ανοικτό το ζήτημα της διαπραγμάτευσης 

με τις πολυεθνικές εταιρείες. 
Μετά την πρώτη συνάντηση που κάναμε,

αναδεικνύονται μια σετρά από ζητήματα,
παραδείγματος χάριν τι περιεχόμενο δίνουμε 

στο θέμα των τιμών των φαρμάκων
με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων 

της Ευρώπης κ.λπ. ϊέρεις καλά ότι
τις πολυεθνικές τις απασχολεί η διάρκεια
του καθεστώτος αυτού, πόσο σταθερό είναι.

Άρα θα αλλάξει και γενικά ο τρόπος
που θα τιμολογούνται τα φάρμακα;
θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα αλλάξει 

το σύστημα, θα γίνει πιο διαφανές.
Άλλα ζητήματα που θα αλλάξουμε έχουν να
κάνουν με τη φορολόγηση των εταιρειών
και τις υποχρεώσεις που έχουν στην Ελλάδα, 

όταν όλα αυτά τα χρόνια πουλούσαν
τα προϊόντα τους σαν να ήταν σε μια χώρα 

40 εκατ. πολιτών.

Για την ΕΣΑΝ; Καταργείται τελικά ή όχι; Δηλαδή θα αλλάξετε τον τρόπο της 
φορολόγησης 

τους; Ποιος θα είναι αυτός;

Μπορεί να διατηρηθεί;

ιν πράξη όμω
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Για τον ΕΟΠΥΥ και τα

ακριβά φάρμακα θα

κάνουμε έναν κλειστό

προϋπολογισμό

Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να
αποκτήσει και άλλες

πηγές χρηματοδότησης

ναι συντονιστής θα λυθούν ζητήματα μηχανισμοί

στο ΕΣΥ στα νοσοκομεία και στα
πανεπιστήμια Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα
Είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει να
καλυφτεί ένα ποσοστό δαπανών από τους
ανασφάλιστους Άλλο ένα θέμα που έχει
να κάνει με rebate και clawback θα διαβαθμιστεί

To rebate δεν μπορεί να είναι
για όλους 9 θα υπάρχει άλλη μία διαφοροποίηση

που θα φέρει και περισσότερα
έσοδα στο κράτος Μπορεί και με βάση

τις πωλήσεις

Για την αποζημίωση των φαρμάκων για
tous ασθενείς με ποια φόρμουλα θα
αλλάξετε τη συμμετοχή καθώς έχετε

πει neos θα οριστούν οικονομικά
κριτήρια
Αναζητούμε μια φόρμουλα που θα καθιστά

το σύστημα πιο δίκαιο Δεν θεωρούμε
δίκαιο άνθρωποι με διαφορετικά οικονομικά

κριτήρια να πληρώνουν την ίδια συμμετοχή

Αλλά επειδή αντιμετωπίζεται το θέμα

περίεργα θα πω πως αναζητούμε έναν
τρόπο για μια τέτοια λύση

Για us ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες
τι θα κάνετε τελικά και τι θα αλλάξετε
Ανοιχτά το λέω θα τις στηρίξουμε

Αλλά αυτό παρεξηγήθηκε
Κακώς Εγώ είμαι υπέρ της παραγωγής

φαρμάκου στην Ελλάδα

Πώς θα γίνει αυτό
Να γίνουν συμπαραγωγές Έστω και συσκευασία

αρκετά βγάλανε από την Ελλάδα

Δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς αυτό
Μπορούμε να προβούμε σε παροχή μπό
νους ή να διαβαθμίσουμε το rebate και

ευνοημένοι να είναι όσοι παράγουν εδώ
Επίσης ο ΙΦΕΤ ο Δημόκριτος το Παστέρ
πρέπει να γίνουν παραγωγικές μονάδες

Ο ΙΦΕΤ τι θα παράγει Μου θυμίζει λίγο

αυτό για την εθνική φαρμακοβιομηχανία
που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και που

μάλλον το πήρε πίσω
Όχι δεν το πήρε πίσω απλά είναι μια υπόθεση

που δεν γίνεται από τη μια μέρα
στην άλλη Το αν δηλαδή ο ΙΦΕΤ ξεκινήσει
συνεργασία με τον ΕΟΦ και τον Δημόκριτο

κ.λπ γιατί δεν γίνεται Ήδη κάλεσα τον
Δημόκριτο και συζητήσαμε ώστε να αρχίσει

σε σταθερή πορεία έως το τέλος του

χρόνου να παράγει ραδιοφάρμακα Έτσι
θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα η χώρα
Ειατί το Παστέρ να μην ασχολείται και αυτό
για παράδειγμα με την παραγωγή εμβολίων

Η Ελλάδα διαθέτει και επιστήμονες
και τεχνογνωσία διαθέτει και ερευνητικά
κέντρα και επιχειρήσεις

θα εστιαστείτε σε αυτό να αρχίσει η

παραγωγή Καθότι δεν φαίνεται εύκολη

υπόθεση
Τώρα ο ΙΦΕΤ παράγει μεθαδόνη ενώ

παλιά όχι Δεν λέμε να παράγει τα πιο σύγχρονα

φάρμακα αλλά αρκετά μπορούν να
παραχθούν Και αυτό σημαίνει μείωση της
εξαγωγής συναλλάγματος θέσεις εργασίας

κ.λπ Σημαίνει πολλά για την οικονομία

Αυτό με την απόφαση για το περιβόητο
50-50 που ο ασθενή5 και όχι οι

εταιρείες θα πληρώνουν τη διαφορά
μαζί με τον ΕΟΠΥΥ écos τη λιανική

τιμή τελικά θα το εφαρμόσετε από

τον Ιούνιο
Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει
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γιατί θα είναι επιβάρυνση για τους ασθενείς

θα παγώσει Επίσης πήραμε πίσω
τη διάταξη που παραχωρούσε το χονδρε
μπορικό κέρδος των φαρμακοποιών ενώ
προβλέπεται να πηγαίνει στον ΕΟΠΥΥ το
κέρδος όταν οι εταιρείες πουλούν κατευθείαν

στα φαρμακεία Αυτό δηλαδή που
θα έπρεπε να παίρνουν οι φαρμακαποθήκες

Μέχρι τώρα το κρατούσαν οι εταιρείες
Ετοιμάζεται υπουργική απόφαση σχετική
Και λίγα και πολλά χρήματα να είναι ας
πάνε στον ΕΟΠΥΥ Είπαμε να βρούμε πολλές

πηγές χρηματοδότησης για τον ΕΟΠΥΥ

Γιατί τόσο μεγάλη δυσκολία για αλλαγή

του πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ τη
στιγμή μάλιστα που παραιτήθηκε ο
Kupios Kovtôs Λέγεται πάντω5 ότι η

κυβέρνηση δεν ήταν έτοιμη και δεν
έχει στελέχη
Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει Όπως βλέπετε

συνεχώς τοποθετούμε διάφορους ανθρώπους

σε διάφορους ρόλους Δεν νομίζω
ότι δεν είχαμε στελέχη στην περίπτωση του
ΕΟΠΥΥ Αλλά ξέρετε ότι έγινε μια προσπάθεια

είχαμε ήδη έναν αξιόλογο άνθρωπο
Ερμηνεύτηκε λάθος μια συνεργασία του
και ξεσηκώθηκε μια θύελλα χωρίς λόγο

Πόντοι τα βέλη έρχονται από το εσωτερικό

του κόμματοε Παραδείγματα
χάριν ο Kupios Bapvößas θα ξαναπώ

στέλεχθ5 του ΣΥΡΙΖΑ εναντιώθηκε
στην απόφαση για τον κύριο Χλέ

τσο στη θέση του ΕΟΠΥΥ
Νομίζω ότι αδικήθηκε η υπόθεση αυτή

ίσως από την πληροφόρηση που κυκλοφόρησε

διότι ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε
συνεργάτης ούτε συνομιλητής των προκατόχων

μου Εκείνο που έγινε είναι μια δουλειά

που πήρε πολύ λίγα χρήματα μιλάμε
για 3.500-4.000 ευρώ και μια υπόθεση

που του την ανέθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δεν του την ανέθεσε το Υπουργείο

Για tous διοικητέβ που δεν θέλουν να
φύγουν έχετε βρει το οριστικό νομοθετικό

πλαίσιο για την απομάκρυνση
tous

Οι διοικητές δεν θέλουν να φύγουν για
να πάρουν αποζημίωση σε ένα καθημαγ
μένο κράτος Νομίζω ότι δεν άλλαξε ένας
απλός υπουργός αλλά άλλαξε εντελώς η
νοοτροπία της κυβέρνησης και εφαρμόζεται

ένα νέο μοντέλο το οποίο πιστεύουμε
ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν Τους

ζητήσαμε να παραιτηθούν Αλλά υπάρχει
άλλος τρόπος Ο νόμος θα αλλάξει ο νόμος

και θα γίνει λίαν συντόμως

nebs όμω5 θα αλλάξει το μοντέλο διοί
Knons των νοσοκομείων
Υπάρχει μια διάταξη στον νόμο που προβλέπει

την αντικατάσταση των σημερινών
με άλλους από τη λίστα την υπάρχουσα
θα καταργήσουμε τη λίστα Και θα δούμε

αν θα υπάρξει προκήρυξη Σε περίπου
δύο μήνες θα τοποθετηθούν οι νέοι θα το

έχουμε λύσει

Με Tis προσλήψεΐ5 τι θα κάνετε γιατί
και αυτέ5 καθυστερούν
Συζητήσαμε με την κυβέρνηση τι θα κάνουμε

με τις προσλήψεις Διότι με το σύστημα

ωρίμανσης φεύγουν μαζικά προσωπικό

νοσηλεύτριες και λοιπό προσωπικό
Ζητάμε από την κυβέρνηση παρά τις δυσκολίες

να υπάρχει έγκριση προσλήψεων/Ηδη

ένας παλιός διαγωνισμός 1.000
θέσεων γιατρών εγκρίνεται και προχωρεί
η υλοποίηση Κάθε μέρα υπογράφω τοποθετήσεις

γιατρών θα έρθουν και νέες
προσλήψεις Πιστεύω ότι συνολικά θα είναι

3.500 εκτός από τους 1.000 γιατροί
και νοσηλευτές

Βέβαια θα θωρακίσουμε το Αιγαίο και
τη Θράκη με ξεχωριστό πρόγραμμα για να
υπάρχει ασφάλεια στους ανθρώπους Με
μόνιμες θέσεις προσωπικού Αλλά για να
προσλάβεις μόνιμους θες χρόνο θα προσφύγουμε

στην ανάγκη των επικουρικών
Και θα αυξήσουμε τον χρόνο παραμονής
τους σε τρία χρόνια σε όλη την Ελλάδα όπως

είναι στο Αιγαίο
Από κει και πέρα αναζητούμε και άλλους

τρόπους για να λύσουμε προβλήματα
όπως για παράδειγμα θέλουμε να λύσουμε
το πρόβλημα στις Μονάδες Εντατικής θεραπείας

Ψάχνουμε τρόπους να στελεχώσουμε

τις μονάδες

Αναζητούμε
σκεφτόμαστε
προβληματιζόμαστε
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΙΑΝΘΟΥ

Στις 27 Μαΐου αρχίζει η καταβολή
των δεδουλευμένων στο ΕΣΥ

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός σχετικά με τις οφειλές εφημε
ριών υπερωριών του 2015 προς γιατρούς
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό των δημόσιων

νοσοκομείων ανακοίνωσε χθες τα εξής
Με βάση τη νομοθετική ρύθμιση που

περιλαμβάνεται

στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα
εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ με
αντικείμενο τη διαδικασία αποπληρωμής των
υπερωριών νυχτερινών εξαιρέσιμων των
εργαζόμενων στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ για το
201 5 Άμεσα θα προχωρήσει η αναμόρφωση
των προϋπολογισμών και η αποπληρωμή των
δικαιούχων το συντομότερο δυνατόν

Η καταβολή των δεδουλευμένων εφημε
ριών των νοσοκομειακών γιατρών για το
201 5 έχει δρομολογηθεί.Ήδη έχει δοθεί οδηγία

προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων να
προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση ενταλμάτων

όσον αφορά τις εφημερίες του πρώτου

►
Στόχος του υπουργείου

Υγείας είναι η ομαλοποίηση
των πληρωμών προς
τους γιατρούς και όλους
τους εργαζόμενους του ΕΣΥ
οι οποίοι παρά τις τεράστιες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
προφέρουν εξαιρετικής
σημασίας έργο

τριμήνου του 2015 Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας δεσμεύεται ότι στις 27
Μαΐου θα αρχίσει η καταβολή των οφειλόμενων

χρηματικών ποσών στους δικαιούχους
Το θέμα της αποζημίωσης των πρόσθετων

εφημεριών επαναφορά του 9 σε επίπεδο Υ
ΠΕ θα ρυθμιστεί με τροπολογία η οποία θα
έχει αναδρομική ισχύ

Στόχος του υπουργείου Υγείας αναφέρει ο
Ανδ Ξανθός είναι η ομαλοποίηση των πληρωμών

προς τους γιατρούς και όλους τους εργαζόμενους

του ΕΣΥ οι οποίοι παρά τις τεράστιες

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα τελευταία

χρόνια προφέρουν εξαιρετικής σημασίας

έργο και στηρίζουν το Δημόσιο Σύστημα

Υγείας
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Από τη
Piro ΜΕϋά
nncla@dimokratiancws.gr

Πανάκριβα

ταξίδια και διανυκτερεύσεις

σε πολυτελή

ξενοδοχεία της
Ελλάδας και του εξωτερικού

γεύματα αξίας
1.500 ευρώ δώρα και λουλούδια

δεκάδων χιλιάδων γερά φιλοδωρήματα
και υψηλοί μισθοί ακόμα και

σε υπαλλήλους συνταξιούχους είναι

μόνο μερικά από τα στοιχεία που
συνθέτουν το παζλ της κακοδιαχείρισης

και της αδιαφάνειας που επικρατούσαν

το 2009 και το 2010 στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ΕΕΣ Συνεχίζοντας

τις αποκαλύψεις για το

μεγάλο φαγοπότι η δημοκρατία
φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα
νέα στοιχεία για τα έργα και τις ημέρες

της ελίτ του ΕΕΣ που ουσιαστικά
χρησιμοποιούσε τα έσοδα του κοινωφελούς

οργανισμού για να κάνει
dolce vita και δημόσιες σχέσεις

Στην έκθεση ελέγχου οικονομικής

διαχείρισης του 2010 που
πραγματοποίησε το Ελεγκπκό συνέδριο

του υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

και βρίσκεται στα χέρια της
δημοκρατίας όταν πλέον η οικονομική

κρίση είχε δείξει για τα καλά

τα δόνυα της στον δοκιμαζόμενο
ελληνικό λαό υπάλληλοι του ΕΕΣ

φαίνεται ότι ξόδευαν μεγάλα χρηματικά

ποσά για πολυτελή ταξίδια
ακριβά γεύματα ψώνια και λουλούδια

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα ταξίδι

στη Βιένη για τρεις υπαλλήλους
από 13 έως 16 Απριλίου 2010 που
στοίχισε 7.900 ευρώ με αφορμή τη
συμμετοχή του ΕΕΣ σε συνέδριο με
θέμα τη μετανάστευση και τη γήρανση

του πληθυσμού της Ευρώπης

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει
να υπάρξει μεγάλη φειδώ στις δαπάνες

εκπροσώπησης του ΕΕΣ για
τις οποίες καταβάλλονται ιδιαίτερα
υψηλά ποσά αναφέρει η έκθεση

Στην Ξάνθη
Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 ένα ταξίδι
στην Ξάνθη του τέως προέδρου του
ΕΕΣ και ακόμη ενός μέλους στοίχισε

10.000 ευρώ Συς 31 Ιανουαρίου
του ίδιου έτους ο ΕΕΣ πλήρωσε
5.842 ευρώ για να πραγματοποιήσει

γενική συνέλευση σε αίθουσα
ξενοδοχείου Μάλιστα όπως σημειώνεται

τα εδέσματα είχαν εξαιρετικά

υψηλές τιμές καφές τυρο
πιτάκια σπανακοπιτάκια 8,70 ευρώ

το άτομο Το περίεργο είναι όη
ενώ η συνέλευση έγινε στην Αθήνα

δηλαδή στην έδρα του ΕΕΣ ο πρ
πρόεδρος και η γ.γ έκαναν χρήση
εξόδων διανυκτέρευσης στο εν λόγω

ξενοδοχείο Ειδικότερα η γραμματέας

διανυκτέρευσε από 30 1α

Το φαγοπότι
του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού
δεν είχε τέλος

νουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2010

με χρέωση δωματίου 142,30 ευρώ
ενώ ο πρώην πρόεδρος διανυκτέρευσε

σε άλλο δωμάυο με χρέωση
280 ευρώ Ομως και τα οδοιπορικά

υπαλλήλων του ΕΕΣ ήταν τσιμπημένα

1.500 ευρώ με δικαιούχο
τον Ν.Ο για κάλυψη εξόδων διαμονής

μετακίνησης και εξόδων καυσίμων

για τη ναυαγοσωστική κάλυψη

των Special Olympics συς 12

Μαΐου 2010
Το εν λόγω χρηματικό ένταλμα
δεν συνοδεύεται από ΐα δικαιολογητικά

Επίσης οι δαπάνες για
εορτασμούς όπως κοπή πρωτοχρονιάτικης

πίτας ήταν εξωφρενικές

δεδομένης της οικονομικής
κρίσης που είχε χτυπήσει τη χώρα

Συγκεκριμένα για την εκδήλωση

της κοπής της πρωτοχρονιάυκης
πίτας του Τομέα της Νοσηλευτικής
στις 18 Μαρυου 2010 στο ξενοδοχείο

Hilton έδωσαν 12.063,80 ευρώ

Μία μέρα πριν ο Τομέας Εθελοντών

Κοινωνικής Πρόνοιας είχε
επίσης κόψει την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του αλλά στο ξενοδοχείο Μεγάλη

Βρεταννία με δαπάνη 10.563

ευρώ Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι
δαπάνες του γραφείου του πρώην

προέδρου για δώρα ποτά και
λουλούδια όπως ορχιδέ
ες Ενδεικτικά αναφέρουμε

τα παρακάτω χρημαυκά
εντάλματα για τα οποία δεν
υπάρχει αιτιολόγηση και
δεδομένης της οικονομικής

δυσχέρειας ο έλεγχος

κρίνει αυτές ης δαπάνες

μη νόμιμες
Σης 10 Οκτωβρίου 2010 παρουσιάζεται

δαπάνη 598,75 ευρώ για
την αγορά δύο στεφανιών 115,81

μιας ανθοδέσμης 69,49 ευρώ φυτών

ανθέων 3 1 6 1 7 ευρώ και φυτών

97,28 ευρώ για πς ανάγκες του
γραφείου του προέδρου και της γενικής

γραμματέως Συς 22 Φεβρουάριου
2010 φαίνεται δαπάνη 708,50

ευρώ για αγορά φυτών και ανθέων
ενώ συς 17 Μαρυου φαίνεται δαπάνη

425 10 ευρώ για την αγορά τριών

φυτών γλάστρες για τις ανάγκες

του γραφείου του προέδρου
Στις 20 Ιουνίου τα λουλούδια για
το γραφείο του προέδρου κόστισαν
678 ευρώ και στις 4 Αυγούστου δόθηκαν

277 ευρώ για την προμήθεια
33 τεμαχίων φυτών ορχιδέων Μόνο

μέσα σε αυτούς τους πέντε μή

Πρόκληση
Dolce vita με
τα χρήματα
των εράνων

νες δηλαδή δόθηκαν σε ανθοπωλεία

2.687 ευρώ χρήματα που κανονικά

θα έπρεπε να έχουν καταλήξει

στους φιλανθρωπικούς σκοπούς
Και η λουλουδοβροχή δεν σταματά

εδώ αφού στην έκθεση επισημαίνεται

ακόμη μία δαπάνη με αι
υολογία φυτά και άνθη για το γραφείο

του προέδρου συς 29 Δεκεμβρίου

με δύο υμολόγια 222 ευρώ
και 319,99 σύνολο 541,99 ευρώ για
αγορά επτά φυτών ορχιδέων

Τα λουλούδια
Εκτός από τα χιλιάδες ευρώ σε λουλούδια

δόθηκαν και σοβαρά χρη
μαυκά ποσά για δωράκια Τον Μάιο

του 2010 ο ΕΕΣ πλήρωσε 3.673
80 ευρώ για την προμήθεια μεταλλικών

μπρελόκ για υς ανάγκες διεθνών

σχέσεων Στις 16 Ιουλίου
φαίνεται δαπάνη 544,50 ευρώ για
την προμήθεια τριών τεμαχίων δώρων

επάργυρες πλακέτες χωρίς
να αναφέρονται ο σκοπός ι ης προμήθειας

και ο παραλήπτης αλλά και
χωρίς να επισυνάπτεται το πρακτικό

παραλαβής των ανωτέροι ειδών
Και συς 31 Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζεται

δαπάνη ποσού 864,70
ευρώ για αγορά κρασιών Στις 31

Μαρυου 2010 καταγράφεται δαπάνη

689,56 ευρώ που αφορά έξοδα
ταξιδιού του πρώην προέδρου στη
θεσσαλονίκη Επίσης επισυνάπτεται
δαπάνη γεύματος 3.000 ευρώ χωρίς

να αναφέρονται ο αριθμός των
ατόμων και ο σκοπός της συμμετοχής

Πλουσιοπάροχα επίσης ήταν
και τα φιλοδωρήματα Για παράδειγμα

755,50 ευρώ πουρμπουάρ με
εντολή του πρώην προέδρου

Ολα αυτά εξηγούν εν
μέρει αυτό που αποτυπώνεται

στις δύο εκθέσεις
ελέγχου οικονομικής διαχείρισης

των ετών 2009
και 2010 τον οποίο πραγματοποίησε

το Ελεγκτικό
Συνέδριο του υπουργείου

Δικαιοσύνης Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πολλές εξόφθαλμες παρατυπίες

και αδικαιολόγητες σπατάλες
Ενδεικυκά αναφέρουμε όυ από

τα 237.000 ευρώ που κατατέθηκαν
σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

της Ελλάδας για τον έρανο του
2010 μεγάλο μέρος των χρημάτων
χρησιμοποιήθηκε για τα λειτουργικά
έξοδα του ΕΕΣ και όχι για τον σκοπό
για τον οποίο διενεργήθηκε ο έρανος

Επίσης παρατηρείται εκταμίευση
μεγάλων χρημαυκών ποσών για

την πληρωμή της μισθοδοσίας του
προσωπικού από πόρους που προορίζονται

για ειδικό σκοπό όπως δωρεές

και κληροδοτήματα κατά παράβαση

της αρχής της αυτοτέλειας
των πιστώσεων και της τήρησης του
σκοπού για τον οποίο διατέθηκαν

Στοιχεία-σοκ
Εγγραφο 1 Η έκθεση των
επιθεωρητών Υγείας για
τον έρανο του 2009 αναφέρει

Η διάθεση του
προϊόντος του εράνου δεν
αφορά αποκλειστικά Εθνικούς

Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς

Σκοπούς
αλλά σε δράσεις ευρύτερου

αντικειμένου όπως
μισθοδοσία Εγγραφο 2
Στην έκθεση του Ελεγκτικού

για την οικονομική διαχείριση

του ΕΕΣ το 2009
αναφέρεται το κτίριο-φό
ντασμα αξίας 1.500.000
ευρώ για το οποίο κανένα

αποδεικτικό δεν αποδεικνύει

κατασκευαστικές
εργασίες Εγγραφο

3 Εκατοντάδες ευρώ για
λουλούδια ανθοδέσμες
και στεφάνια αναφέρεται
όη δσπανώνταν στον έλεγχο

που διενήργησε το Ελεγκτικό

το 2010 Εγγραφα
4 και 5 Στον έλεγχο του
2010 αναφέρεται επίσης
ότι σης 19 Μαρτίου δόθηκαν

755,50 ευρώ με την αιτιολογία

Φιλοδώρημα με
Εντολή Προέδρου Επίσης

στις 29 Ιανουαρίου
δόθηκαν 600 ευρώ φιλοδώρημα

σε σερβιτόρους
στην εκδήλωση κοπής της
πίτας που πραγματοποιήθηκε

στο Χίλτον
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Μισθοί 4.000e και ακριβοί
εξωτερικοί συνεργάτες

01 ΜΙΣΘΟΙ των υψηλόβαθμων υπαλλήλων του FFT, είναι εξαιρετικά 

υψηλοί. Για παράδειγμα, το 2009 η θέση του γενικού γραμματέα 

του σωματείου αμειβόταν με το ποσό των 4.000 ευρώ. «Το
ποσό αυτό ξεπερνά το προσήκον μέτρο αναλόγως με την οικονομική 

κατάσταση του ΕΕΣ» σημειώνεται εύλογα στην έκθεση
του 2009, όπου καταγράφεται μια περίπτωση μισθοδοσίας συνταξιούχου 

του οργανισμού που εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης 

με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ!
Επιπλέον, σε πολλές νομικές περιπτώσεις ο οργανισμός καταφεύγει 

σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ διαθέτει στελεχωμένο 
νομικό τμήμα (Αθήνα και θεσσαλονίκη) με πτυχιούχους δικηγόρους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ης παρακάτω περιπτώσεις:
Αμοιβή του δικηγόρου Ν.Κ. για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά 

του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 18.750 ευρώ.
Αμοιβή του ίδιου δικηγόρου για νομική συμβουλή και παράσταση 

στην υπόθεση Α Ζαχάρως 25.000 ευρώ. Αμοιβή δικηγόρου 

Γ.Σ. 20.000 ευρώ για παράσταση στο πλαίσιο υπόθεσης
απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αμοιβή Γ.Σ. 12.500

ευρώ για παράσταση στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το Κληροδότημα 

Χαλκιαδάκη.

Το μεγάλο κόλπο
Εκτός όμως από δικηγόρους, ο ΕΕΣ φαίνεται ότι είχε χρήματα 

να πληρώνει και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, τη στιγμή
που είχε το αντίστοιχο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

της Ξ. Α, πολιυκού μηχανικού, η οποία αντί αμοιβής
3.570 ευρώ παρείχε υπηρεσίες εκτίμησης και αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας του ΕΕΣ, παρόλο που ο οργανισμός διέθετε 

δύο πτυχιούχους πολιτικούς μηχανικούς.
Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου του 2009,

οι υπηρεσίες αυτές «μπορούν να παρέχονται από το μόνιμο
προσωπικό, ενώ οι αμοιβές τους συνιστούν επιβάρυνση του
ΕΕΣ. Επιπλέον δεν πιστοποιείται από αρμοδίως εποπτεύοντες
η καλή εκτέλεση του έργου τους, ως εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, για την καταβολή
της αμοιβής τους».

Το... αόρατο κτίριο
πουκόσπσε

1.500.000ευρώ
ΜΙΑ από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις 

αδιαφάνειας, που αναφέρεται 

στην έκθεση οικονομικής 
διαχείρισης του 2009, αφορά

ένα κτίριο κόστους 1 .500.000 ευρώ. 

Το ποσό αυτό διατέθηκε στο
Ιδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν» από τον
ΕΕΣ για την κατασκευή του κτιρίου 

ως δωρεά στο Νοσοκομείο Ερυθρός 

Σταυρός Κοργιαλένειο - Μπε-
νάκειο. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι
δεν υπάρχει κανένα παραστατικό
που να αποδεικνύει κατασκευαστικές 

εργασίες εν εξελίξει ή περάτωση 
του έργου, ούτε επιστροφή αδιάθετου 

ποσού, σε περίπτωση ματαίωσης 

του έργου.
Επιπλέον δεν προκύπτει να έχει

ζητηθεί η απόδοση ή η επιστροφή
των χρημάτων στο ταμείο του ΕΕΣ
από τα αρμόδια όργανα. Ακόμη διαπιστώθηκε 

ότι σε κανένα χρηματικό 

ένταλμα δεν αναγράφεται -ούτε 

αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση 

που το συνοδεύει- η προβλεπόμενη 

ημερομηνία απόδοσης του
προπληρωμένου ποσού χρημάτων.

0 έλεγχος θεωρεί «άτακτη οικονομική 

διαχείριση» τη μη απόδοση 

λογαριασμού του 1 .500.000 ευρώ, 

με υπολόγους δύο συγκεκριμένους 
υπαλλήλους (τα ονόματα των

οποίων είναι στη διάθεση της εφημερίδας).

Οι ατασθαλΐε$ και οι διόρθωσε» ρε μπλάνκο!
ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ και χρηματικά
εντάλματα χωρίς τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντοπίστηκαν
και στα περιφερειακά τμήματα
και σης επιτροπές του ΕΕΣ, ενώ
υπάρχουν πολλαπλά σβησίματα
και διορθώσεις με... μπλάνκο (!)
πάνω στα παραστατικά, με αποτέλεσμα 

να μην είναι εμφανές
πότε, από ποιον και για ποιον
σκοπό έγιναν αυτές οι δαπάνες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον
έλεγχο του 2010, στο Ηράκλειο
υπάρχουν χρηματικά εντάλμα¬

τα στις 13 Μαΐου 2010 και για
γεύμα σε ουζερί ύψους 1 1 7,80.
Στο Κιλκίς αναφέρονται (8 Ιουνίου 

2010) δαπάνες 1.119 ευρώ
για εδέσματα για την εκδήλωση 

ορκωμοσίας εθελοντών, χωρίς 

αριθμό συμμετεχόντων, παραλαβή 

προϊόντων και άλλα παραστατικά.

Στα Χανιά υπάρχει χρηματικό 

ένταλμα με ημερομηνία 24
Μαρτίου 2010 ύψους 5.319,29
ευρώ για οικονομικό βοήθημα
για τις ημέρες του Πάσχα από

την εταιρία Μαρινόπουλος, χωρίς 

να αναφέρεται για ποιους
προορίζονται τα προϊόντα.

Ακόμη, άλλο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής 223,74

με τιμολόγιο από την εταιρία
Lidl. Επιπλέον, στην Κέρκυρα
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 υπάρχει 

χρηματικό ένταλμα ποσού
26.806,02 και την 1η Δεκεμβρίου 

15.157,61 ευρώ που δεν
συνοδεύονται από παραστατικά 

της προβλεπόμενης έγκρισης 

δαπάνης.

Επαιρναν και επιχορηγήσεις από το κράτος

Αριστερά: Το αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της «δημοκρατίας» την Τετάρτη 6 Μαίου

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο ΕΕΣ κάθε χρόνο επιχορηγείται 
από το υπουργείο Υγείας με πολλά εκατομμύρια 

ευρώ, ως αντάλλαγμα για ιο Ασκληπιείο Βούλας 

και το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο 

- Μπενάκειο, που του ανήκουν, αλλά ενοποιήθηκαν 

στο ΕΣΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
το 2010 το υπουργείο Υγείας κατέβαλε επιχορήγηση 

12.200.000 ευρώ στον ΕΕΣ. Ωστόσο, από

λογαριασμό της Eurobank για τον έρανο του 2010

μεταφέρθηκε το ποσό 243.643,83 ευρώ για την
κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που

αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Κι αυτό παρά το γεγονός όιι το υπουργείο

Υγείας είχε δώσει στον EE 1.220.000 ευρώ επιχορήγηση 

για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
του 2010!
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SOS για το Παπαγεωργιου
Ρεπορτάζ
Μαρία MoOionoiiflou
mmathiopoulou@dimokratianews.gr

Είναι

σαν να έχεις
ένα Τζάμπο καθηλωμένο

στον
διάδρομο και να
κάνει βόλτες πέρα

δώθε αντί να το αφήσεις
να απογειωθεί Με

αυτήν τη φράση ο πρόεδρος

του Νοσοκομείου
Παπαγεωργιου της θεσσαλονίκης

Βασίλης Παπάς
περιγράφει την κατάσταση
που επικρατεί σε ένα από
τα στολίδια της Υγείας σε
όλη τη χώρα Αν και το νοσοκομείο

διαθέτει υποδομές

και μάλιστα άριστα
εξοπλισμένες για να εξυπηρετήσουν

περισσότερο
κόσμο μένουν σε πολλές
περιπτώσεις αναξιοποίητες

εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού την ώρα που
οι ανάγκες των ασθενών
είναι ιδιαίτερα αυξημένες

Ενδεικτικό είναι ότι τα
τελευταία επτά χρόνια τέσσερις

χειρουργικές αίθουσες

του Παπαγεωργιου
από τις 30 συνολικά είναι
κλειστές με συνέπεια κόσμος

να περιμένει στη λίστα
αναμονής για να χειρουργηθεί

έως και έναν χρόνο
Αν αυτές οι χειρουργικές
αίθουσες λειτουργούσαν
θα γίνονταν τουλάχιστον
500 περισσότερες χειρουργικές

επεμβάσεις τον μήνα
οι οποίες σήμερα χάνο

Κάτοψη των εγκαταστάσεων τον Νοσοκομείου Πααιαγεωσγίον Αριστερά Ο
πρόεδρος τον νοσοκομείου Βασίλης Παπάς

Η έλλειψη προσωπικού αφήνει
αναξιοποίητες πς άριστες υποδομές
του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης

νται Αλλά και οι υπόλοιπες
χειρουργικές αίθουσες δεν
λειτουργούν καθημερινά
εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού

Αν μάλιστα υπήρχε
το ανθρώπινο δυναμικό

θα μπορούσε να τρέχει
και απογευματινή βάρδια
ώστε να γίνονται χειρουργεία

και το απόγευμα και να
εξυπηρετείται περισσότερος
κόσμος

Την ίδια ώρα δύο υπερ¬

σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες

πτέρυγες νοσηλείας

του νοσοκομείου με
70 κρεβάτια δεν λειτούργησαν

ποτέ και η εικόνα
της ερημιάς που επικρατεί
στους διαδρόμους τους θλίβει

όποιον τους αντικρίζει
Και το πρόβλημα δεν σταματά

εδώ Στη Μονάδα Ενταη
κής θεραπείας 10 από τα 1 8

κρεβάτια μένουν αχρησιμοποίητα

στερώντας τη νοση¬

λεία σε ασθενείς που έχουν
άμεση ανάγκη Κι όλα αυτά
θα μπορούσαν να διευθετηθούν

με 100 άτομα επιπλέον
προσωπικό Είναι απογοητευτικό

να έχεις εξαιρετικές
υποδομές και να τις βλέπεις
να μένουν κλειδωμένες δηλώνει

στη δημοκρατία ο
κ Παπάς που έχει ζήσει το
νοσοκομείο από τα θεμέλιά
του πριν από 20 χρόνια και
κρατά το τιμόνι του τα τελευταία

επτά

Οφειλές ΕΟΠΥΥ
Μάλιστα σαν να μην έφταναν

όλα αυτά οι οφειλές
του ΕΟΠΥΥ προς το νοσοκομείο

ανέρχονται στα
180.000.000 ευρώ δημιουργώντας

προσκόμματα

στις λειτουργικές ανάγκες
του Ακόμα θυμάται ο πρόεδρος

του Παπαγεωργιου
το περιστατικό όπου φαρμακευτική

εταιρία η οποία
ήθελε τα λεφτά της προχώρησε

στην κατάσχεση της
μισθοδοσίας του προσωπικού

Δεν μπορούμε να
ζούμε με αυτόν τον φόβο
κάθε μήνα Δεν ζητάμε επιχορήγηση

Μπορούμε να τα
βγάλουμε πέρα μόνοι μας
θέλουμε μόνο το αυτονόητο

να μας δώσουν τα χρήματα

για το έργο που παράγουμε

στην περίθαλψη σημειώνει

ο κ Παπάς Ολα αυτά

τα προβλήματα τα έθεσε
ο ίδιος και στον νέο υπουργό

Υγείας Παναγιώτη Κου
ρουμπλή δεν είναι όμως η
πρώτη φορά που τα παρουσιάζει

σε κάποιον υπουργό
και τίποτα δεν γίνεται

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργιου

των 80.000 τ.μ
και των 1.700 εργαζομένων
μπαινοβγαίνουν καθημερινά

ασθενείς συγγενείς και
προσωπικό περί τα 7.000
άτομα Σε μία εφημερία μπορεί

να έρθουν έως και 1.300
περιστατικά στα εξωτερικά
ιατρεία ημερησίως φτάνουν
περί τα 1 200 άτομα ενώ καθημερινά

γίνονται 80 με 100

χειρουργεία
Σε λίγες ημέρες το Παπαγεωργιου

ξεκινά την
παραγωγή ενέργειας κίνηση

που θα του εξοικονομήσει

περί τα 700.000 ευρώ
ετησίως
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Ol ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
01 ΤΙΜΕΣ
με τον νέο ΦΠΑ

λογαριασμοι
ηλεκτρικου

υδρευσησ
εισιτηρια ταξι

ιατρικη περιθαλψη
καταστηματα

εστίασης

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ IX
ΤΣΙΓΑΡΑ ΠΟΤΑ

Αυξομειώσεις
στις τιμές προϊόντων

και υπηρεσιών φέρνουν οι σχεδιαζόμενες

αλλαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ με
την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή Με
τον νέο ΦΠΑ θα αυξηθούν οι τιμές σε εστί

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΤΙ ΓΙΑ 13η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

αση μεταφορές και οι λογαριασμοί ΔΕΗ
και ΕΥΔΑΠ ενώ αντίθετα θα μειωθούν σε
βασικά είδη διατροφής ένδυση και υπόδηση

καύσιμα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
είδη και αγορές αυτοκινήτων
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΠΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,	ΙΑΤΡΙΚΗ	ΕΣΤΙΑΣΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣΤΑΞΙ	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ      ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	& ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ     ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΧΡΗΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ,

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΕΣ - ΑΕΑΝΙΕΡ ΜΕ ΤΟΝ
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα εφαρμοστεί συντελεστής 

17% στο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών,
με εξαίρεση βασικά είδη διατροφής και φάρμακα.
Αυξήσεις θα έρθουν σε εστίαση, μεταφορές, ΔΕΗ
και νερό. Μείωση του φόρου σε ρούχα, καύσιμα,
τηλεφωνία, αυτοκίνητα, τσιγάρα, ποτά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ	

Αυξομειώσεις 

στις τιμές προϊόντων 

και υπηρεσιών φέρνουν
οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο

καθεστώς ΦΠΑ με την καθιέρωση εναί-
ου συντελεστή και την κατάργηση των
συντελεστών 1 3% και 2 3% που ισχύουν
σήμερα.

Με τον νέο ΦΠΑ, εστίαση, λογαριασμοί 
ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και μεταφορές

θα ανατιμηθούν αυτόματα, ενώ αντίθετα 

καύσιμα, αγορές ακινήτων και

αυτοκινήτων, ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά 

και ηλεκτρονικά είδη, αλλά και
υπηρεσίες όπως κομμωτήρια και 

γυμναστήρια 

θα έχουν μείωση ΦΠΑ.
Ειδικότερα θα υπάρξουν:
Αύξηση των τιμών στον κλάδο της

εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ
κ.λπ.), τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, 

τα εισιτήρια των μέσων μαζικής
μεταφοράς, τα κόμιστρα των ταξί, τις
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
παλαιών κατοικιών, τις ιατρικές επι¬

σκέψεις και εξετάσεις, την ιατρική
περίθαλψη και τα εισιτήρια κινηματογράφου.

Μείωση των τιμών σταβασικά είδη
διατροφής στις πωλήσεις ειδών ένδυσης 

- υπόδησηβ, επίπλων, ειδών οικιακής 

xprions, νεόδμητων οικοδομών
(πλην α' κατοικίας), οικοδομικών υλικών, 

αυτοκινήτων, καυσίμων, τσιγάρων, 

αλκοολούχων ποτών, αλεκτρικών
και ηλεκτρονικών ειδών, πλαστικών
ειδών, χαρτικών, παροχή υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια, ινστιτούτα 

αδυνατίσματος και αισθητικής,
γυμναστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 

λογιστές, φοροτεχνικούς.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βα-
ρουφάκης μιλώντας σε συνέδριο στις
Βρυξέλλεβ έκανε λόγο για ΦΠΑ με δύο
συντελεστές. Ενα χαμηλό γιατρόφιμα,
φάρμακα και βιβλία και έναν πιο υψηλό 

για όλα τα άλλα, χωρίς όμως να
δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Στο

επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ
Αθήνας και εταίρων βρίσκεται το σχέδιο 

για την εφαρμογή ενός ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Το ύψος του ενιαίου συντελεστή
και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή
του αποτελούν αυτή τη στιγμήτο «αγκάθι» 

των διαπραγματεύσεων καθώς η
πλευρά των δανειστών πιέζει για όσο
το δυνστόν πιο υψαλό συντελεστή στα
επίπεδα του 1 8% με 1 9% και με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, ενώ n ελληνική πλευρά 

προσπαθεί να κρατήσει τον ενιαίο
συντελεστή σε χαμηλότερα επίπεδα
και να διασώσει από τον ενιαίο συντελεστή 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα μαλιστα με αληροφορίες,
οι εταίροι διαμηνύουν στην ελληνική
διαπραγματευτική ομάδα ότι για κάθε
ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που
θέλει να εξαιρέσει η Αθήνα από τον
ενιαίο συντελεστή, τότε amôs θα αυ¬

ξάνεται ανάλογα με το δημοσιονομικό
αποτέλεαμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελευταίες 

συζητήσεις αφορούν την
εφαρμογή ενιαίου συντελευτή 1 7% με
ελάχιστες εξαιρέσει ενώ η πλευρά του
ΔΝΤ ποτέ δεν εγκατέλειψε την ιδέα
για ενιαίο συντελεστή 1 9%, θεωρώντας
ότι μόνο έτσι προκύπτει ικανοποιητι κό
δημοσιονομικό αποτέλεσμα που είναι
και ο απώτερος στόχος των δανειυτών.
Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διευρύνει 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που θα επιβαρύνονται με τον μειωμένο 

συντελεστή ΦΠΑ για να προλάβει
τις αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το τελευταίο σεναριο
που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων:

■	Καταργούνται οι τρεις συντελε-
στέςΦΠΑ23%, 13% και6,5% που ισχύουν 

σήμερα.
■	Εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής

στα επίπεδα του 1 7% ο οποίος θα επιβληθεί 

στο σύνολο των προϊόντων και
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ΝΕΟ ΦΠΑ
υπηρεσιών με εξαίρεση τα βασικά είδη

διατροφής όπως το γαλα και το
ψωμί τα φάρμακα τα βιβλία τον Τύπο
γιατα οποία σχεδιάζεται ένας χαμηλός
συντελεστής μεταξύ 6,5%-9

Ερωτηματικό παραμένει ο συντελεστής

ΦΠΑ που θα επιβαρύνει τη διαμονή

στα ξενοδοχεία αν δηλαδή θα
υπαχθεί στον ενιαίο ή τον μειωμένο
συντελεστή Στο τραπέζι παραμένει και
η πρόταση για την επιβολή ειδικού
τέλους διαμονής 1 έως 5 ευρώ στα ξενοδοχεία

άνω των τριών αστέρων
Φαίνεται να διασώζεται η μείωση

κατά 30 των συντελεστών ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου

Στο μεταξύ έντονες αντιδράσεις
στους κλάδους της εστίασης και των

τουριστικών επιχειρήσεων προκαλεί
το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Οργανωμένων

Αλυσίδων Εστίασης ΣΕΠΟΑ
με επιστολή του στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα περιγράφει τις επιπτώ¬

σεις που θα έχει η αύξηση του συντελεστή

στα γεύματα και τα ροφήματα
επισημαίνοντας ότι θα οδηγήσει πάνω
από 1 20.000 εργαζομένους στην ανεργία

με τις όποιες κοινωνικές και δημοσιονομικές

συνέπειες αστό συνεπάγεται

επιβαρύνοντας τον ΟΑΕΔ με
αρκετά εκατομμύρια ευρώ ανά έτος

Από την πλευρά του ο ΣΕΤΕ υπογραμμίζει

ότι αύξηση του ΦΠΑ στη διαμονή

και την εατίαοτι σταξενοδόχε ία
θα επιφέρει άνοδο στην τιμή των τουριστικών

πακέτων και θα πλήξει τον
ελληνικό τουρισμό αφού οι ανταγω
νιατικοί προορισμοί έχουν χαμαλότε
ρο ΦΠΑ εατίαοτις-διαμονής Τουρκία
8 Ισπανία 10 Ιταλία 10 Γαλλία
10 Επισημαίνει το γεγονός ότι τα
Κανάρια Νησιά Ισπανία έχουν μηδενικό

συντελεατή ΦΠΑ και η Κορσική
Γαλλία μόλις 2

Παράλληλα επισημαίνει ότι κινδυνεύουν

να χαθούν 4 εκατομμύρια
αφίξεις
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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Μείωση στο 15
της σημμετοχης
στα φάρμακα

Μέχρι τον Ιούλιο θα μειωθεί από

25 σε 15 το ποσοστό συμμετοχής

των ασφαλισμένων
στην αγορά φαρμάκου Όπως ανακοίνωσε

ο υπουργός Υγείας
οι πρώτες μειώσεις αφορούν
τους ασφαλισμένους με χαμηλά
εισοδήματα και θα είναι αποτέλεσμα

της διαπραγμάτευσης με
τις φαρμακοβιομηχανίες Από
τη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε

με τη φαρμακοβιομηχανία
την οποία δεν έκανε ποτέ η

προηγούμενη κυβέρνηση επί
της ουσίας θα μπορέσουμε να
μειώσουμε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων

με χαμηλά εισοδήματα

από 25 στο 15 δήλωσε

χαρακτηριστικά ο κ Κου
ρουμπλής Παράλληλα δήλωσε
ότι άμεσα θα ενισχυθούν και οι
μονάδες εντατικής θεραπείας με
τη λειτουργία 200 νέων κλινών
εντατικής
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Βολές από Σαμαρά Βενιζέλο θετικός ο Στ Θεοδωράκης

Διχάζει την
αντιπολίτευοη
η συμφωνία

Για μέτρα 14πλάσια από

αυτά του e-mail Χαρδούβελη
κάνει λόγο η ΝΔ

Σφοδρή
επίθεση στην κυβέρνηση

εξαπέλυσαν χθες ο
Αντ Σαμαράς και ο Ευάγγ

Βενιζέλος επισημαίνοντας ότι με
τηνπαρελκυστική τακτικήτης οδηγεί

τηχώρα σε ένατρίτο βαρύτερο
μνημόνιο σε αντίθεση με τον Στ
Θεοδωράκη που εμφανίστηκε διατεθειμένος

να στηρίξει και κοινοβουλευτικά

μια θετική συμφωνία
με τους εταίρους

Ο πρόεδρος της ΝΔ μιλώντας
χθες στο έκτακτο συνέδριο της
ΚΕΔΕ στη Χαλκιδική υποστήριξε
ότι έρχεταινέο μνημόνιο και κατηγόρησε

την κυβέρνηση ότι υποσχέθηκε

χρήματα χωρίς μνημόνιο
καιυπέγραψε συνέχισητου μνημονίου

χωρίς χρήματα
Ο κ Σαμαράς εκτίμησε ότι η

συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει

η κυβέρνηση με τους δανειστές

θα περιλαμβάνει μέτρα 14

φορές μεγαλύτερα σε κόστος για
τον πολίτη σε σχέση το e-mail
Χαρδούβελη επισήμανση που είχε
γίνει λίγες ώρες νωρίτερα και σε
αναλυτικό σημείωμα της ΝΔ υπό
τοντίτλο αλήθειες καιψέματαγια
τη δήθεν περήφανη1 διαπραγμάτευση

Σε αυτό η Λ Συγγρού υποστήριξε

ότιη κυβέρνηση υπόσχεται
στους εταίρουςτηλήψη μέτρων όχι
6 1 δισ ευρώ που περιελάμβανε το
e-mail Βαρουφάκη αλλά μέτρα
συνολικού ύψους 13-14,2 δισ.ευρώ
στα οποία όπως ισχυρίζεται κατέληξαν

οι κύριοι Δραγασάκης και
Τοακαλώτος στην προχθεσινήτους
συνάντηση με τον κ Ντράγκι στην
Φρανκφούρτη Στο ίδιο non paper
σημειώνεται ότι η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οδηγεί τη χώρα
ξανάστηνύφεσηκαιτα ελλείμματα
ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να
κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και
διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ότι δεν

πρόκειται να εφαρμόσει το e-mail
Χαρδούβελη τοοποίοόπως ισχυρίζεται

η ΝΔ περιείχε μέτρα ύψους
980 εκατ ευρώ

Στην ομιλία του στο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ ο κ Σαμαράς επίσης
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
έχασε χρόνο αλλά και κεφάλαιο

αξιοπιότιας διεθνώς με το δήθεν
διαπραγματεύομαι και πως έτσι
αναγκάζονται να βάλουν χέρι οε

ταμεία και των δήμων των νοσοκομείων

και όπου βρουν Υποσχέθηκαν

πρόσθεσε καλύτερη
συμφωνία μέσα στο ευρώ και οδηγούν

σε χειρότερη συμφωνία μέσα
σε μνημόνιοή ακόμα σε εκείνο που
κανείς δεν θέλει σε έξοδο από το
ευρώ που θα σημάνει και την απόλυτη

καταστροφή της χώρας

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Σε αντίθεση μετους
υψηλούςτόνους αντιπαράθεσηςτου
Αντ Σαμαρά ο Στ Θεοδωράκης
εμφανίστηκε διατεθειμένος να
στηρίξειμιαθετική συμφωνία ανάλογα

με το περιεχόμενο της όπως
χαρακτηριστικά είπε Ο επικεφαλής

του Ποτάμιου σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη επισήμανε ότι θα
πρέπει να δούμε τι θα μας πουν
αλλά ξεκινάμε με μία θετική διάθε
ση.Έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε
την κυβέρνηση και το έχουμε διαμηνύσει

στον κ Τσίπρα πως αν
νιώθει μία ανασφάλεια για τις ψήφους

των δικώντου βουλευτών να
μην νιώθει καμία ανασφάλεια για
τις ψήφους των βουλευτών του
Ποταμιού Ο κ Θεοδωράκης εξέφρασε

ταυτόχρονατηναντίθεοήτου
στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος
και προκάλεσε τον Αλ,Τσίπρα να
πάει σε εκλογές λέγοντας χαρακτηριστικά

πως αν η κυβέρνηση
θεωρεί ότι δε νομιμοποιείται να
πάρει αυτή την απόφαση ας πάει
σε εκλογές αλλά η λογική ότι θα
είμαι κυβερνήτης αλλά εσύ λαέ αποφάσισε

είναι η πολιτική των
δειλών

ΤΟ ΠΑΣΟΚ Ιδιαιτέρως επικριτικός

εμφανίστηκε και Ευάγγ Βενιζέλος

λέγοντας ότι ελπίζει πως ο
κ Τσίπρας συνειδητοποιείότιαυτά
που συμφωνεί με τους διεθνείς
συνομιλητέςτουδεσμευουντονίδιο
τηνκυβέρνησητου καιτη χώρακαι
δενμπορεί εύκολανα παλινδρομήσει

Ολα αυτά πρόσθεσε ο πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ πρέπεινα οδηγήσουν

σε άρση της αβεβαιότητας
σε μια υπεύθυνη συμφωνία στην
οποία έπρεπενα έχουμε καταλήξει
προ πολλού τονίζοντας πως πρέπει

τώρα να καταλάβουν ότι υπάρχει

κόστος και αυτό τους βαραίνει
όλους όχιμόνοτονκ Τσίπρα Και
να ξέρουν κατέληξε με νόημα ο κ
Βενιζέλος ότιτοκοινοβουλευτικά
μικρό ΠΑΣΟΚ δεν θα τους βγάλει
από τη δύσκολη θέση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΦΟΣ
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Διαπραγματεύσεις για το ύφος του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ

Λύση με νέα μέτρα
Αφορολόγητα τα ενοίκια που δεν εισπράττονται και

έκπτωση 2 για εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος

Το φορολογικό πακέτο
Ενιαίος ΦΠΑ 17 18
σε όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Αυξάνονται
οι τιμές σε

I Ορισμένα είδη διατροφής
I ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ φυσικό αέριο
I Καταστήματα εστίασης
I Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
I Κόμιστρα ταξί
I Ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις

Μειώνονται
οι τιμές σε

Είδη ένδυσης υπόδησης

Καύσιμα

Τηλεπικοινωνίες
Αγορά νεόδμητων κατοικιών

Τσιγάρα
Αλκοολούχα ποτά

Μειωμένος ΦΠΑ
6,5 9
για φάρμακα και βασικά είί

διατροφής όπως γάλα και φι

Ειδικό τέλος διανυκτέρευσης
1-5 ευρώ στα ξενοδοχεία 3 και άνω

Αύξηση ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης

Αύξηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης

για DC πισίνες και επιβολή
φόρου σε σκάφη αναψυχής

Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ

β Οι δανειστές επιμένουν να μεταφερθούν περισσότερα προϊόντα
και υπηρεσίες στον ενιαίο συντελεστή ενώ η Αθήνα ζητά εξαιρέσεις

Αντικείμενοσκληρής διαπραγμάτευσης

έως την τελευταία
στιγμή αναμένεται να είναι ο

καθορισμός του ενιαίου συντελεστή

ΦΠΑ Το ύψος του θα

κυμαίνεται από 17 έως 18

ενώ ο χαμηλός συντελεστής
μπορεί να αυξηθεί έως το 9
από 6,5 σήμερα σελ 4-5

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Σε ένα διαρκές παζάρι μεταξύ Αθήνας
και εταίρων για το πακέτο των δημοσιονομικών

μέτρων που θα πρέπει να
ληφθούν εντός του 2015 εξελίσσεται
τις τελευταίες ώρες η διαπραγμάτευση
του Brussels Σελ 4-5
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Γ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Μάχη για τσ ύψσς
των δύο συντελεστών ΦΠΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Σε
ένα διαρκές παζάρι μεταξύ

Αθήνας και εταίρων για το
πακέτο των δημοσιονομικών

μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν
εντός του 2015 εξελίσσεται τις τελευταίες

ώρες η διαπραγμάτευση του
Brussels Group Στο επίκεντρο των
συζητήσεων βρίσκεται το σχέδιο για
την εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή

ΦΠΑ με ελάχιστες εξαιρέσεις
Οπως δήλωσε χθες ο Γ Βαρουφάκης
καθιερώνονται δύο συντελεστές ΦΠΑ
ένας χαμηλός για τρόφιμα φάρμακα
και βιβλία και ένας πιο υψηλός για
όλα τα άλλα

Το ύφος του ενιαίου συντελεστή
και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή
του αποτελούν αυτή τη στιγμή το αγκάθι

των διαπραγματεύσεων καθώς

η πλευρά των δανειστών πιέζει
για όσο το δυνατόν πιο υψηλό συντελεστή

στα επίπεδα του 18 με 19

και με ελάχιστες εξαιρέσεις ενώ η
ελληνική πλευρά προσπαθεί να κρατήσει

τον ενιαίο συντελεστή σε χαμηλότερα

επίπεδα και να διασώσει από
τον ενιαίο συντελεστή όσον τον δυνατό

μεγαλύτερο αριθμό αγαθών και
υπηρεσιών

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες
οι εταίροι διαμηνύουν στην ελληνική

διαπραγματευτική ομάδα ότιγια
κάθε ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών

που θέλει να εξαιρέσει η Αθήνα
από τον ενιαίο συντελεστή τότε αυτός
θα αυξάνεται ανάλογα με το δημοσιονομικό

αποτέλεσμα Στο πλαίσιο
αυτό οι τελευταίες συζητήσεις αφορούν

στιιν εφαρμογή ενιαίου συντελεστή

17 με ελάχιστες εξαιρέσεις
ενώ η πλευρά του ΔΝΤ ποτέ δεν εγκατέλειψε

την ιδέα για ενιαίο συντελεστή

19 θεωρώντας ότι μόνο έτσι
προκύπτει ικανοποιητικό δημοσιονομικό

αποτέλεσμα που είναι και ο απώτερος

στόχος των δανειστών Η
ελληνική πλευρά επιδιώκει να διευρύνει

τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
θα επιβαρύνονται με τον μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ για να προλάβει τις
αντιδράσεις Σύμφωνα με το τελευταίο

σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι

των διαπραγματεύσεων
1 Καταργούνται οι τρεις συντελεστές

ΦΠΑ 23 13 και 6,5 που
ισχύουν σήμερα

2 Εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής

στα επίπεδα του 17 ο οποίος
θα επιβληθεί στο σύνολο των προϊόντων

και υπηρεσιών με εξαίρεση τα
φάρμακα και ενδεχομένως τα βιβλία

Εφάπαξ εξόφληση
φόρου με 2 έκπτωση

Φοροελαφρύνοεις για τους αγρότες

έκπτωση φόρου μόλις 2 για
όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον
φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου

και ρύθμιση ανάσα για τους
φορολογούμενους με ανει'σπρα
κτα ενοίκια και τους πράκτορες
του ΟΠΑΠ φέρνει η τροπολογία
που κατέθεσε χθες στη Βουλή η
αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών

Νάντια Βαλαβάνη
Με τη νομοθετική ρύθμιση τροποποιούνται

διατάξεις του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος ν
4172/20Β,Α167),οιοποίες
αφορούν εισοδήματα τα οποία

αποκτήθηκαν κατά το οικονομικό
έτος 2014 και συγκεκριμένα στις
ακόλουθες
Ο Οι αποζημιώσεις για φυσικές
καταστροφές στην αγροτική οικονομία

των οποίων προβλεπόταν
φορολόγηση από το πρώτο ευρώ
με συντελεστή 13 παραμένουν
αφορολόγητες
Ο Οι αγροτικές επιδοτήσεις των
οποίων επίσης προβλεπόταν φορολόγηση

από το πρώτο ευρώ με
συντελεστή 13 παραμένουν
αφορολόγητες έως ύψους 12.000
ευρώ Με την πρόβλεψη αυτή καλύπτεται

περισσότερο από το 90
των περιπτώσεων επιτρέποντας
έτσι να παραμείνει αφορολόγητο
το σύνολο του εισοδήματος από

επιδοτήσεις της μικρής και μεσαίας

ανοστιάς
Ο Η προκαταβολή φόρου για
τους αγρότες περιορίζεται στο μισό

δηλαδή από το προβλεπόμενο
55 στο 27,5
Ζ Ενοίκια τα οποία έχουν παραμείνει

ανείσπρακτα δεν φορολογούνται

εφόσον εκχωρηθούν στο

Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα
D Σης επιχειρήσεις επαγγελματιών

πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης

της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ
παρέχεται η δυνατότητα ποσοστού

έκπτωσης επί των πραγματοποιούμενων

ακαθάριστων πωλήσεων
τους ως πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων καθώς δεν προβλέπεται

η δικαιολόγηση δαπανών
που συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας

τους
Ζ Επανέρχεται στα φυσικά πρόσωπα

έκπτωση ύψους 2 επί του
συνόλου του φόρου για την εφάπαξ

πληρωμή στις 31 Ιουλίου
2015 και των τριών δόσεων της
οφειλής τους

τον Τύπο και βασικά είδη διατροφής
όπως το γάλα και το ψωμί για τα οποία
σχεδιάζεται ένας χαμηλός συντελεστής

μεταξύ 6,5 9 Αξίζει να σημειωθεί

ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη

εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές

ΦΠΑ ανά κατηγορία τροφίμου
όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο όπου

υπάρχουν συντελεστές 6 12 και
21 ειδικά στα είδη διατροφής

3 Ερώτημα παραμένει ο συντελεστής

ΦΠΑ που θα επιβαρύνει τη διαμονή

στα ξενοδοχεία αν δηλαδή θα
υπαχθεί στον ενιαίο ή τον μειωμένο
συντελεστή Στο τραπέζι παραμένει
και η πρόταση για την επιβολή ειδικού
τέλους διαμονής 1 έως 5 ευρώ στα
ξενοδοχεία άνω των τριών αστέρων

4 Φαίνεται να διασώζεται η μείωση

κατά 30 των συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά τσυ Αιγαίου

Οι ανατροπές στο καθεστώς ΦΠΑ

αναμένεται να φέρουν αυξομειώσεις
σε πολλά βασικά είδη και υπηρεσίες
Τρόφιμα εότιαση λογαριασμοί ΔΕΗ
και ΕΥΔΑΠ και μεταφορές θα ανατιμηθούν

αυτόματα ενώ αντίθετα καύσιμα

αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων

ρούχα παπούτσια ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά είδη αλλά και υπηρεσίες

όπως κομμωτήρια καιγυμναστήρια
θα έχουν μείωση ΦΠΑ Ειδικότερα οι
αλλαγές που εξετάζονται στο καθεστώς

ΦΠΑ οδηγούν σε
Αύξηση των τιμών σε ορισμένες
κατηγορίες τροφίμων εότιαση εστιατόρια

καφετέριες μπαρ κΑπ
τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος ύδρευσης και φυσυιού
αερίου τα εισιτήρια των μέσων
μαζικής μεταφοράς τα κόμιστρα
των ταξί τις υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης παλαιών κατσικιών

τις ιατρικές επισκέψεις και ε

iS
ξετάσεις την ιατρική περίθαλψη
και τα εισιτήρια κινηματογράφου

I Μείωση των τιμών στις πωλήσεις
ειδών ένδυσης υπόδησης επίπλων

ειδών οικιακής χρήσης
νεόδμητων οικοδομών πλην α
κατοικίας οικοδομικών υλυ*ών
αυτοκινήτων καυσίμων τσιγάρων
αλκοολούχων ποτών ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών ειδών πλαστικών

ειδών χαρτικών παροχή υπηρεσιών

τηλεπικοινωνιών κομμωτήρια

ινστιτούτα αδυνατίσματος
και αισθητικής γυμναστήρια δικηγόρους

συμβολαιογράφους
λογιστές φοροτεχνικούς

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ Στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης

με τους δανειστές βρίσκεται και
το υπόλοιπο φορολογικό πακέτο που

περιλαμβάνει αύξηση της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης και του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης παρεμβάσεις
στον φόρο ακινήτων περαίωση για
κρυφές καταθέσεις και αδήλωτα εισοδήματα

και μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Ειδικότερα σχεδιάζεται
DJ Επαναφοράτης έκτακτης εισφοράς

αλληλεγγύης με αύξηση των συντελεστών

γτα τα εισοδήματα άνω των
50.000 ευρώ ή ακόμη και με κατάργηση

της έκπτωσης 30 που ισχύει από
την 1 η Ιανουαρίου 2015 Δεν αποκλείεται

ακόμη και το ενδεχόμενο διπλασιασμού

των συντελεστών για τα υψηλά

εισοδήματα σε περίπτωση που διαπιστωθεί

ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός
Από την εφαρμογή του μέτρου

οι εισπράξεις εκτιμάται ότι θα επανέλθουν

στα επίπεδα του 1 3 δια ευρώ Οι
συντελεστές που επιβάλλονται σήμερα
σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
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κυμαίνονται από 0,7 έως 2,8 Σε
περίπτωση διπλασιασμού των συντελεστών

για τα μεγάλα εισοδήματα
αυτοί θα διαμορφωθούν σε 4,2 για
εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ και
5,6 για εισοδήματα που υπερβαίνουν
τις 100.000 ευρώ

2 Αύξηση του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης για αυτοκίνητα και πισίνες
και επιβολή φόρου στους ιδιοκτήτες
σκαφών αναψυχής από 5 μέτρα και
άνω Για τα αυτοκίνητα 1 929 κυβικών
έως και 2.500 κυβικών παραμένει ο

φόρος στο 5 επί της τεκμαρτής δαπάνης

ενώ για υψηλότερου κυβισμού
ο φόρος αυξάνεται από 10 που είναι
σήμερα σε 1 3 Γιαης πισίνες ο φόρος
πολυτελούς διαβίωσης αυξάνεται από
10 σε 13 επί του τεκμηρίου διαβίωσης

Για τα σκάφη αναψυχήςθα είναι
κλιμακωτός και θα διαμορφώνεται

για σκάφη αναψυχής από 5 ως 7

μέτρα 5 επί της ετήσιας αντικειμενικής

δαπάνης
για σκάφη από 8 ως 9 μέτρα 10

επί της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης για μεγαλύτερα των 10

μέτρων 13 επί της ετήσιας αντικειμενικής

δαπάνης Οι συγκεκριμένοι

φόροι θα επιβαρύνουν τα

εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν

φέτος
3 Ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη

κρυφών καταθέσεων του
εξωτερικού Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
θα μπορούν να μεταφέρουν ή να δηλώσουν

μέσα σε προθεσμία ενός μήνα
κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε
υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση

καταβολής φόρου σύμφωνα
με ης εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται
στην αλλοδαπή σε προθεσμιακό λο¬

γαριασμό στην Ελλάδα διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους εφόσον κατα
βάλουν φόρο με συντελεστή που αναμένεται

να μην ξεπεράσει το 10 επί
της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν

Αν τα κεφάλαια παραμείνουν
κατατεθειμένα στην αλλοδαπή θα οφείλεται

φόρος με συντελεστή που

αναμένεται να κυμανθεί από 15 ως
20 Τις οριστικές αποφάσεις θα ης
λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο

4 Ρύθμιση για ξεχασμένες δηλώσεις

Το υπουργείο Οικονομικών
θα δώσει τελευταία ευκαιρία σε χιλιάδες

φορολογουμένους να προχωρήσουν

σε υποβολή ξεχασμένων φορολογικών

δηλώσεων χωρίς πρόστιμα
και προσαυξήσεις Όσοι όμως δεν

το πράξουν θα βρεθούν ανημέτωποι
ακόμη και με ποινικά δικαστήρια

5 Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ για φέτος

αλλά κουρεμένου με βάση ης
νέες αντικειμενικές ημές των ακινήτων

που θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο

6 Ηλεκτρονική παρακολούθηση
και αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ
καθώς και υποχρεωτική χρήση του
πλαστικού χρήματος σης συναλλαγές

πάνω από ένα ορισμένο ύψος
71 Αυστηρότερες ποινικές διώξεις

για την φοροδιαφυγή με τη μετατροπή
σε κακούργημα της μη απόδοσης του
ΦΠΑ

8 Λοταρία με αποδείξεις Εφαρμογή

ενός συστήματος λοταρίας για
την επιβράβευση με δώρα των φορολογουμένων

που μαζεύουν αποδείξεις
για ης αγορές τους

9 θυρίδες Για πρώτη φορά η εφορία

θα μπορεί να κατάσχει το περιεχόμενο

τραπεζικών θυρίδων σε περίπτωση

που διαπιστώσει εκτεταμένη
φοροδιαφυγή των ελεγχομένων

10 Ηλεκτρονική παρακολούθηση
κυκλωμάτων φοροδιαφυγής Η φοροδιαφυγή

στον ΦΠΑ θα επιδιωχθεί να
αντιμετωπισθεί με την χρησιμοποίηση
ενός ειδικού λογισμικού ανάλυσης
των κοινωνικών δικτύων social
network analysis software μέσω του
οποίου θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά

όλες οι συναλλαγές που

θεωρούνται ύποπτες για εξαπάτηση
του Δημοσίου για την αποφυγή καταβολής

του ΦΠΑ Το σύστημα αυτό θα

παρακολουθεί μέσω δικτύων κινητής
τηλεφωνίας και ίντερνετ την οικονομική

δραστηριότητα των ύποπτων επιχειρήσεων

και θα ενημερώνει αυτόματα

ης υπηρεσίες του υπουργείου
Οικονομικών για κάθε συναλλαγή τη
σηγμή της πραγματοποίησής της
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ΦΠΑ 18
για να μην
απολεσθούν
έσοδα

Ο ενιαίος ΦΠΑ
θα επιβαρύνει
τα χαμηλότερα
εισοδήματα
Θα πρέπει να φτάσει το 18 yia να μην έχει
απώλεια εσόδων το δημόσιο Γα σενάρια

Εκτίμηση παραγόντων
του υπουργείου Οικονομικών
Στο 18 θα πρέπει να διαμορφωθεί ο
ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ προκείμενου
να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για
το Δημόσιο Αυτό εκτιμούν παράγοντες
του υπουργείου Οικονομικών Τούτο
σημαίνει ότι ακόμη κι αν υπάρχει ειδικός

χαμηλός συντελεστής 6,5 για
βασικό τρόφιμα ψωμί γάλα η αύξηση
τιμών στα είδη διατροφής θα είναι της
τάξης του 4,5 μεσοσταθμικά και για
τα σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών

που απαρτίζουν τον Δείκτη Τιμών

Καταναλωτή 2,5 περίπου Επί
της ουσίας η εφαρμογή ενός ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ σε επίπεδα που καθιστούν

το μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο

θα επιβαρύνει περισσότερο
τα οικονομικώς ασθενέστερα νοικο
κυριά τα οποία δαπανούν μεγάλο μέρος
του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και
υπηρεσίες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα
που σήμερα υπάγονται στον συντελεστή

13 Το ενδεχόμενο εφαρμογής
του μέτρου προκαλεί αντιδράσεις ξενοδόχων

εστιατόρων κ.ά Σελ 18

Σχο 18 θα πρέπει να διαμορφωθεί
ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ προκειμένου

να μην υπάρχει απώλεια
εσόδων για το Δημόσιο Αυτό σημαίνει

ότι ακόμη κι αν υπάρχει ειδικός

χαμηλός συντελεστής 6,5
για κάποια βασικά τρόφιμα όπως
το ψωμί και το γάλα η αύξηση
τιμών στα είδη διατροφής θα είναι
της τάξης του 4,5 μεσοσταθμικά
και για τα σύνολο των προϊόντων
και των υπηρεσιών που απαρτίζουν
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 2,5
περίπου Επί της ουσίας η εφαρμογή
ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ σε
επίπεδα που καθιστούν το μέτρο
δημοσιονομικά ουδέτερο θα επιβαρύνει

περισσότερο τα οικονομικώς
ασθενέστερα νοικοκυριά τα

οποία δαπανούν μεγάλο μέρος του
εισοδήματός τους σε τρόφιμα και
υπηρεσίες όπως το ηλεκτρικό ρεύ¬

μα που σήμερα υπάγονται στον
συντελεστή 13 Σημειώνεται ότι
τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα
έως 1.000 ευρώ δαπανούν στο σούπερ

μάρκετ για βασικό δηλαδή προϊόντα

καθημερινής κατανάλωσης
237 ευρώ τον μήνα δηλαδή πάνω
από το 25 του εισοδήματός τους

Το ενδεχόμενο εφαρμογής του
μέτρου προκαλεί αντιδράσεις και
επαγγελματικών κλάδων όπως οι
ξενοδόχοι οι εστιάτορες κ.ά Η επιβολή

μη ανταγωνιστικού ΦΠΑ στο
ελληνικό τουριστικό προϊόν θα στρέψει

τη ροη εκατομμυρίων ταξιδιωτών
σε άλλους προορισμούς στερώντας

από τη χώρα μας αναγκαία
έσοδα αρκετές μονάδες στο ήδη
συρρικνωμένο ΑΕΠ και χιλιάδες θέσεις

εργασίας υποστηρίζει ο Σύνδεσμος

Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων Σελ 18
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Δύσκολη η εξίσωση του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ
Πρέπει να φτάσει στο 18 από 16 που προτείνει η κυβέρνηση νια να μην υπάρξει απωΚεια εσόδων σε σχέση με το σημερινό καθεστώς

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχο 18 θα πρέπει να ανέλθει ο ενιαίοε συντε
λεστήβ ΦΠΑ προκειμένου από την αλλαγή του
καθεστώτοε να μην υπάρξει διαφοροποίηση
ούτε θετική ούτε αρνητική στα έσοδα του

φόρου Η πρόθεση tos κυβέρνησα για χαμηλότερο

ενιαίο συντελεστή στα επίπεδα του 16
δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από tous δανειστώ

δεδομένου ότι δημιουργεί δημοσιονομικό
κενό και cos εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν
πρόσθετα μέτρα

Σήμερα εφαρμόζονται τρεΐ3 συντελεστέε ΦΠΑ
Ο KavoviKÔs που είναι 23 ο μειωμένο3 στο
13 και ο υπερμειωμένο στο 6,5 ενώ υπάρχει
και το ειδικό καθεοτ για τα νησιά του Αιγαίου
οι προαναφερόμενοι συντελεστέΒ μειωμένοι
κατά 30 Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου

Οικονομικών ο μεσοσταθμικόε συντελε

oros ΦΓΙΑ ανέρχεται στο 1 7,025 Αυτό σημαίνει
ότι εάν καταργηθούν όλοι οι συντελεστέ5 που
ισχύουν σήμερα και εφαρμοσθεί μόνο ivas θα
έπρεπε outos να είναι 17,025 για να μη μειωθούν

αλλά και να μην αυξηθούν τα έσοδα του
Δημοσίου από ΦΠΑ

Δεδομένου όμοιε ότι otis συζητήσει που
γίνονται μεταξύ AOnvas και δανειστών το σχέδιο
προβλέπει ότι θα εφαρμοσθεί évas ενιαίοε συν
τελεστήε κι évas δεύτεροε συντελεστή5 που θα
επιβάλλεται στα φάρμακα και σε ορισμένα είδη
πρώτη ανάγκηε ο συντελεστήε 17,025 θεωρείται

λίγο5 Εφόσον ο δεύτερο3 συντέλεσα
διαμορφωθεί στο 6,5 όπωε προβλέπει το σχέδιο
τότε ο ενιακκ συντελεστή5 θα πρέπει να φθάσει
στο 18 για να μην έχει απώλειεβ ο κρατικάε
προϋπολογισμόε από τα έσοδα του ΦΠΑ και να
μην απαιτηθούν και άλλα μέτρα για να καλυφθούν
οι απώλειεϊ αυτέε

Βέβαια εφόσον κλειδώσει το μέτρο και
από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εφαρμοσθεί
ενιαίθ5 συντελεστήδ ΦΠΑ τα νοικοκυριά θα
πληγούν σημαντικά δεδομένου του ότι ειδικά
για τα φτωχότερα το μεγαλύτερο τμήμα των
δαπανών tous κατευθύνεται otis αγορέε τροφίμων

και στο ηλεκτρικό ρεύμα τα οποία σήμερα
φορολογούνται με συντελεστή 13 και θα φο

Σήμερα εφαρμόζονται τρεις συντελεστές

ΦΠΑ Ο κανονικός που
είναι 23 ο μειωμένος στο 13

και ο υπερμειωμένος στο 6,5
ενώ υπάρχει και το ειδικό καθεστώς

για τα νησιά του Αιγαίου

ρολογηθούν ενδεχομένου με συντελεστή 18
Το αντεπιχείρημα που προβάλλεται από x\s
Βρυξέλλεε είναι neos ο eviaios συντελεστή θα
οδηγήσει σε μείωση ms φοροδιαφυγή3 Σημειώνουν

μάλιστα ότι η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή

προέρχεται από Tis υπηρεσίεε που
φορολογούνται

σήμερα με συντελεστή 23 Εφόσον

μειωθεί ο συντελεστήε εκτιμούν ότι θα
περιοριστεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή κάτι
που φάνηκε και στη μείωση των συντελεστών
στην εστίαση από το 23 στο 13 Με αυτή
τη λογική πάντωε από την άλλη πλευρά θα
πρέπει να προσμετρηθεί το ενδεχόμενο αύξησηε
tos cpopoôiaipuvôs στα ενοικιαζόμενα δωμάτια
τα οποία με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά
θα φορολογούνται με συντελεστή 18 από
6,5 που είναι σήμερα Δηλαδή πρόκειται για
αύξηση ms τάξεις του 177 ενώ εάν το ενοικιαζόμενο

δωμάτιο βρίσκεται σε νησιωτική

περιοχή η αύξηση φθάνει το 260 Ωστόσο
η ελληνική πλευρά πιέζει έτσι ώστε στον τουρισμό

ο ΦΠΑ να ανέλθει στο 9
Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

προκύπτει nus οι αξίεε που θα έπρεπε να
φορολογούνται

σήμερα ανέρχονται στο ποσό των
126,6 δισ ευρώ Από το ποσό αυτό τα 57,8 εντάσσονται

στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
άλλα 57,8 δισ ευρώ στο 13 10 δισ ευρώ στον
υπερμειωμένο συντελεστή 6,5 και τα υπόλοιπα
σε διάφορε5 άλλε5 κατηγορίε5 Ωστόσο σήμερα
οι αξίεε που φορολογούνται ή διαφορετικά η
βάση πάνω στην οποία επιβάλλεται ο ΦΠΑ διαμορφώνεται

στα 73,3 δισ ευρώ Δηλαδή για
προϊόντα και υπηρεσίεε ύψουε 53,3 δισ ευρώ
δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία γεγονόε
που οδηγεί σε απώλεια εσόδων άνω των 9 δισ
ευρώ Δηλαδή αντί για 21,5 δισ ευρώ εισπράττονται

περί τα 12,4 δισ ευρώ
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Σημαντικές
οι επιβαρύνσεις
για τα νοικοκυριά

ΑΠΟ

23

18
Ενδυση υπόδηση

Τηλεπικοινωνίες
Ποροχη υπηρεσιών

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
Επιπλα είδη οικιακής χρήσης
Αυτοκίνητα μοτοσικλέτες
Μεταφορές
Καύσιμα
Οικοδομικά υλικά
Αλκοολούχα ποτά

Ακίνητα

Ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές

ΑΠΟ Κοσμήματα κ.ά

13 Τρόφιμα

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ηλεκτρικά ενέργεια φυσικό αέριο
Εστιατόρια καφενεία ζαχαροπλαστεία
Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
Υπηρ ανακαίνισης παλαιών κατοικιών
Ανθη

Υπηρεσίες από συγγραφείς
Καλλιτέχνες
Ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα
Εισιτήρια κιν/γράφου συναυλιών

Κόμιστρα ταξί κ.ά

Καταργείται
το ειδικό καθεστώς

στα νησιά
που προέβλεπε

μειωμένους
συντελεστές

κατά 30

ΑΠΟ

1 f ΙΚ 18

Τι αλλάζει
με τον ενιαίο
συντελεστή

ΦΠΑ

9
ΑΠΟ

6,5
6,5

MMHNMHNNMHRMWI

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

Διαμονή σε ξενοδοχεία
εξετάζεται

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ

Φάρμακα
Εφημερίδες περιοδικά
θέατρα
Είδη πρώτης ανάγκης

Πώς διαμορφώνεται
στα νησιά

ΣΕ 6,5
Φάρμακα
Εφημερίδες περιοδικά
θέατρα
Είδη πρώτης ανάγκης

Σε όλα τα υπόλοιπα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΔΝΙΦΑΒΑ

Σε 2,5 με 3 υπολογίζεται ότι
θα ανέλθει η συνολική επιβάρυνση

στο βασικό καλάθι προϊόντων
και υπηρεσιών εάν εφαρμοσθεί
ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ

18 Η επιβάρυνση στην πραγματικότητα

για τα ασθενέστερα
οικονομικά νοικοκυριά θα είναι
πολύ μεγαλύτερη καθώς ειδικά
η επιβάρυνση που προκύπτει από
την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή
στα τρόφιμα υπολογίζεται σε
4,5 ενώ βαρύ θα είναι το τίμημα
που θα κληθούν να πληρώσουν
για το ηλεκτρικό ρεύμα

Εάν μάλιστα δεν ευοδωθεί η
πρόταση για μετάβαση του γάλακτος

και του ψωμιού σε υπερ
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6,5
τότε n επιβάρυνση ειδικά για τα
νοικοκυριά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα

με την τελευταία έρευνα
του εργαστηρίου Μάρκετινγκ
του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών για την καταναλωτική
συμπεριφορά τα νοικοκυριά με
μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ
δαπανούν στο σούπερ μάρκετ
για βασικά δηλαδή προϊόντα καθημερινής

κατανάλωσης 237 ευρώ

τον μήνα δηλαδή πάνω από
το 25 του εισοδήματος τους
Επομένως η αύξηση που θα προκύψει

από την εφαρμογή ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ 18 σημαίνει
πολύ μεγαλύτερες απώλειες για
το εισόδημα των οικονομικά
ασθενέστερων νοικοκυριών Τα
νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα
πάνω από 1.000 και έως 2.000
ευρώ δαπανούν στο σούπερ μάρκετ

κάθε μήνα το 16 με 20
του εισοδήματος τους ενώ για
παράδειγμα τα νοικοκυριά με εισόδημα

πάνω από 4.000 ευρώ

δαπανούν κάθε μήνα στο σού
περ-μάρκετ περίπου το 10 του
εισοδήματος τους

Με βάση το σενάριο περί εφαρμογής

ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ
18 θα επέλθουν οι ακόλουθες
αλλαγές

• Τα είδη ένδυσης και υπόδησης

οι τηλεπικοινωνίες ορισμένες
υπηρεσίες τα έπιπλα είδη οικιακής

χρήσης τα αυτοκίνητα
οι μοτοσικλέτες τα καύσιμα τα
οικοδομικό υλικό τα αλκοολούχα
ποτά ακίνητα ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές κοσμήματα

ρολόγια που σήμερα εντάσσονται

στον ανώτατο συντελεστή
23 θα έχουν συντελεστή 18
μειωμένο δηλαδή κατά 21,7

• Τα τρόφιμα η ηλεκτρικό ενέργεια

το φυσικό αέριο τα εστια

Η επιβάρυνση
που προκύπτει από
την εφαρμογή ενιαίου
συντελεστή στα
τρόφιμα υπολογίζεται
σε 4,5

τόρια καφενεία ζαχαροπλαστεία
εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς

οι υπηρεσίες ανακαίνισης
παλαιών κατοικιών τα άνθη υπηρεσίες

από συγγραφείς συνθέτες
καλλιτέχνες οι ιδιωτικός κλινικές
τα διαγνωστικά κέντρα τα εισιτήρια

κινηματογράφου συναυλιών

κόμιστρα ταξί κ.ά που σήμερα

επιβαρύνονται με τον μειωμένο

συντελεστή 13 θα επιβαρυνθούν

με συντελεστή 18
κάτι που συνιστά αύξηση του
ΦΠΑ κατά 38,46

• Η διαμονή σε ξενοδοχεία
που σήμερα υπάγεται στον πολύ

χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6,5
εξετάζεται να επιβαρυνθεί με
συντελεστή 9

• Φάρμακα εφημερίδες και περιοδικά

διατηρούνται στο 6,5
ενώ δεν αποκλείεται να υπαχθούν
στον πολύ μειωμένο αυτό συντελεστή

τα πολύ βασικά είδη διατροφής

όπως το ψωμί και το γάλα
όπως ισχύει σε άλλες χώρες

μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης
• Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος

ΦΠΑ στανησιά Οι ουν
τελεστές σήμερα είναι 5 9
και 16 Οι συντελεστές αυτοί
καταργούνται και θα διαμορφω¬

θούν στο 6,5 για τα φάρμακα
τις εφημερίδες τα περιοδικά και
τα είδη πρώτης ανάγκης και στο
18 για όλα τα υπόλοιπα

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό

με βάση το σενάριο για
αύξηση του ΦΠΑ στο 9 από
6,5 που είναι σήμερα η επιβάρυνση

στις τιμές θα είναι για τα
ξενοδοχειακά καταλύματα της
τάξης του 2,4 Σε περίπτωση
ωστόσο που η εν λόγω κατηγορία
υπαχθεί σε ΦΠΑ 18 τότε οι ανατιμήσεις

θα υπερβαίνουν το 10
Το ερώτημα βεβαίως που γεννάται

κάθε φορά με τις αλλαγές

στον ΦΠΑ είναι εάν οι αυξήσεις
ή τουλάχιστον μέρος αυτών
απορροφηθούν από τη βιομηχανία

και το λιανεμπόριο και δεν
περάσουν στην τελική τιμή καταναλωτή

Το ενδεχόμενο αυτό
με δεδομένο την κατάσταση που
επικρατεί στην αγορά μοιάζει
ελάχιστα πιθανό Αυτό που μένει
επίσης να δούμε είναι εάν και
οι μειώσεις περάσουν όλες στην
τελική τιμή του καταναλωτή καθώς

σε προηγούμενες ανάλογες
περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν συνέβη

ή συνέβη με σημαντικό χρονική

υστέρηση
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επιστολή
Επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο διευθύνων
σύμβουλος της MedTech Europe Serge Bernasconi, διατυπώνοντας την
ανησυχία τόσο των ευρωπαϊκών φορέων ιατρσιεχνολογικών προϊόντων
όσο και του ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων για τη μεταβίβαση των ταμειακών
αποθεμάτων των δημόσιων νοσοκομείων στην ΤτΕ. Τα αποθέματα είχε
προβλεφθεί να καλύψουν τα ήδη χρονίζοντα χρέη του ελληνικού
κρότους προς τους προμηθευτές, αναφέρεται στην επιστολή.
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ασφάλιση
προκαταβολώνft

0 Γεράσιμος Τξέης Managing Director
Atradius Credit Insurance N.V ελληνικό
υποκατάστημα ανέλυσε τη λειτουργία της
ασφάλισης πιστώσεων ενώ αναφέρθηκε και
σε ένα νέο προϊόν για τους Ελληνες
εξαγωγείς που δανείζονται ακριβό χρήμα για
να πληρώσουν τους προμηθευτές τους ένα
προϊόν ασφάλισης προκαταβολών

Επενδύσεις μέσω
Venture Capitalff

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος διευθύνων σύμβουλος
της Attica Ventures Α Ε πρόεδρος της Hellenic
Venture Capital Association μίλησε για το Venture
Capital ως επενδυτικό εργαλείο σημειώνοντας
μεταξύ άλλων ότι 21 εταιρείες VC στην Ελλάδα
έχουν υλοποιήσει επενδύσεις πάνω από 1 δισ ευρώ
στην τελευταία 20ετία και συνέχισαν να επενδύουν
ακόμη και τα τελευταία χρόνια της κρίσης

Χρεοκοπία
άξιωνff

0 Κωνσταντίνος Γάτσιος πρύτανης στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρθηκε στη χρεοκοπία της
χώρας που δεν είναι μόνο μια χρεοκοπία χρεών αλλά
και αξιών και στην ανάγκη που υπάρχει σήμερα να
ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα με τρόπο ώστε
οι επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν να είναι
ανταγωνιστικές όχι μόνο στην εγχώρια αγορά
αλλά και στην παγκόσμια

ομιλι&ς Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μίλησαν οι κυβερνητικοί ομιλητές για ανάγκη σταθερότητας και ηρεμίας ώστε να επιτευχθεί η

Μήνυμασυμφωνίαςκαι εξασφάλισης
Για

πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε
κρίσιμα ζητήματα όπως σι συλλογικές συμβάσεις μίλησε

ο κ Ευκλείδης Τσακαλώτος αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών αρμόδιοςγια τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις τοποθετούμενος

χθες από το βήμα του 1ου επιχειρηματικού
συνεδρίου της Ναυτεμπορικής με τίτλο Επιχειρώντας στο
Μέλλον 2015 2020 που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

N-conferences της εφημερίδας
Της Σοφίας Εμμανουήλ
semmitfnaltemporiki gr

Σ ιο ίδιο μήκος κύματος ο κ Αλέκος

Φραμπουράρης υπουργός
Επικρατείας εξέφρασε τη βεβαιότητα

όπ η συμφωνία με τους εταίρους

θα υπογραφεί και όπ θα εξασφαλιστεί

χρηματοροή για την ελληνική

οικονομία μεταφέροντας
έτσι προς το επιχειρηματικό κοινό
του συνεδρίου ένα μήνυμα αισιοδοξίας

για την επιδιωκόμενη συμφωνία

Το σήμα που δίνουμε με τα

αποτελέσματα που θα έχουμε μπορεί

να θεωρήσει κανείς ότι είναι ευχάριστο

και θεηκό τόνισε με έμφαση

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης

ο κ Κυριάκος Μητσοτάκης

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε

ότι γίνεται πολύς λόγος για ιον
αριθμητή στο κλάσμα χρέος/ΑΕΠ
αλλά λίγος για tov παρονομαστή
για το πώς θα μεγαλώσει η πίτα η
οποία συνεχώςσυρρικνώνεται ενώ

νωρίτερα ο Γιάννης Περλεπές γενικός

διευθυντής της Ναυτεμπορικής

σημείωσε ανοίγοντας τις εργασίες

του συνεδρίου όπ η οικονομία

έχει ανάγκη από ηρεμία και
μακρόπνοα

σχέδια για να αναπτυχθεί

EfflocDi η λύοη
Η ελληνική κυβέρνηση έχει δουλέψει

σκληρά για το καλό σενάριο να

βρεθεί μια λύση Συζητάμε τα πάντα

με ιους εταίρους μας είναι εφικτή
μια λύση ανέφερε μεταξύ άλλων ο

αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος στην
ομιλία ιου Ο κΤσακαλώτος δεν παρέλειψε

να σημειώσει όπ είναι καιρός

οι εταίροι να δείξουν ότι μπορούμε

να τους εμπιστευτούμε Η
εμπιστοσύνη δουλεύεται και από
πς δύο πλευρές σημείωσε και πρόσθεσε

Εμείς από την αρχή δουλεύουμε

με το πνεύμα και το γράμμα

της συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου

Να υπάρχει ένας έντιμος

συμβιβασμός μειαξύ του παλιού

και του καινούργιου 0 κ Τσα
καλώιος δήλωσε ικανοποιημένος
για πι χθεσινή ανακοίνωση των θεσμών

ενώ όπως είπε μεταξύ της
ενδιάμεσης συμφωνίας και της μεγάλης

πρέπει να υπάρχει πρόοδος
Η ομιλία του στο συνέδριο πάντως

σε μεγάλο βαθμό ήταν αφιερωμένη
στην ανάλυση της αριστερής και

φιλελεύθερης

πολιτικής Οταν ο κόσμος

δεν βλέπει αποτέλεσμα των
μεταρρυθμίσεων

στη ζωή του είναι
δύσκολο να πεισθεί από πς πολιπ
κές Πολλοί νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν

όπ αν αφήναμε το μνημόνιο
να εξελιχθεί 1-2 χρόνια θα βλέπαμε

αποτελέσματα Δεν το πιστεύω

είπε μεταξύ άλλωνο κ Τσακαλώτος

Προσέλκυση επενδύσεων
Η προσέλκυση νέων επενδυτών είναι

το σημερινό στοίχημα δήλωσε
η κα Ολγα Κεφαλογιάννη βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας και τέως
υπουργός Τουρισμού υπογραμμίζοντας

ta χαμηλά επίπεδα επενδύσεων

από το 2008 στην Ε.Ε

Πρέπει να επενδύσουμε στην
καινοτομία και να αναπτύξουμε την
ανταγωνιστικότητα μας επεσήμανε

Αναφερόμενη ειδικότερα στην
Ελλάδα σημείωσε όπ η ανεπάρκεια
επενδύσεων οδήγησε τηνεθνική οικονομία

σε καθίζηση Το ασθενές
επενδυτικό κλίμα αναστέλλει την
ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα ενώ μα

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αίνί^ιση ηροκολείΛ π ΝιΧα-σπ too ΰνοτιλορωτιη utou^îvou 8&αμ Owovoiau Σχαρών EusAaiSn Tocxo
λω tou μι την arma nofjoSßcäras σο unqposi βόαη αληθαος στο γεγονός on η v,<V4>vixn δεν ήταν έτοιμη
mw Htüvwm ιΐ διοημοίγ

Λλχηο με SOÖecti ooiPApiYtWV cuva που λίνε ονι unrtpu MJÄinfp'.o:1 ywi δεν ιίχομί rvo
mMpxa χα βοση αλήθειας σ αυτό η Μ νέα κυβέρνηση nsxi da έλλειψη τεχνογνωσίας Νομιίω on το
βαοκά ηροβλιίματο ήταν ΓΚίΛπχά stitMUMff

κροπρόθεσμα δημιουργεί πρόβλημα
στην ανταγωνιστικότητα τόνισε

η κα Κεφαλογιάννη Η Ελλάδα
δεν μπορεί να ζει για πάντα με πς
δόσεις πρέπει να ξεφύγει από τον
φαύλο κύκλο της απραξίας να εκπονήσει

ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
ανασυγκρότησης είπε μεταξύ άλλων

Περιορισμένες αντοχές
Σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα

και όσοι επιχειρούμε στον επιχειρηματικό

στίβο ίο γνωρίζουμε

καλύτερα είπε ο κ Γιώργος Βογια
τζάκης διευθύνων σύμβουλος γενικός

διευθυντής της Μαρινόπουλος
Α.Ε ξεκινώντας την παρουσία

σή ιου ως κεντρικός ομιλητήςστο συνέδριο

Λουκέτα άνεργοι εταιρείες
που μεταναστεύουν ξένοι επενδυτές
που μας γυρνούν την πλάτη περιορισμένη

ρευστότητα αδυναμία σχεδιασμού

στρατηγικής από ιους ανθρώπους

της αγοράς είναι ορισμένες
από τις πτυχές του προβλήματος
από την παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας

όπως το παρουσίασε ο

κ Βογιατζάκης Ο χρόνος για την
οικονομία δενείναι ατελείωτος Οι επιχειρήσεις

δεν αντέχουν άλλο χρειάζονται

οξυγόνο και σταθερότητα
Καταλαβαίνουμε πς σκοπιμότητες
της διαβούλευσης με τους θεσμούς
αλλά πλέον η χώρα και η ουωνομία
έχουν φτάσει στα όριά τους είπε με
έμφαση σημειώνοντας την ανάγκη
επίτευξης συμφωνίας άμεσα Δεν
πάψαμε στιγμή να επενδύουμε στην
Ελλάδα τόνισε ο κ Βογιατζάκης
αναφερόμενος στην περίοδο της κρίσης

κατά την οποία οι επιχειρήσεις

οδηγήθηκαν σε θυσίες Τόνισε όπ
η αγορά ζητεί ένα επιχειρηματικό
περιβάλλον σταθερό και φιλικό και
ειδικότερα σημείωσε ότι πρέπει
να δοθούν άμεοα και απτά παραδείγματα

πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται

ότι χωρίς επυαιρήσεις
η χώρα δεν μπορεί να περπατήσει• να προωθηθούν μέτρα για τη μείωση

του υψηλού ενεργειακού κόστους

των υπέρμετρων φορολογικών

επιβαρύνσεων καθώς και του

μη μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις

να θεσμοθετηθεί ένα

φιλικό διάφανες σταθερό φορολογικό

σύστημα να εξασφαλιστεί λιγότερη

γραφειοκρατία περισσότερη

τεχνολογία μεγαλύτερη ευελιξία
από το Δημόσιο να προωθηθεί
ένα ταχύτερο ιιλαίσιο αδειοδοτή
σεων να δημ ιουργηθούν νέες πηγές

χρηματοδότησης

Δυσκολία ακοΜϋνίος
0 κ Κωνσταντίνος Μπίτστος εκτελεστικός

ανππρόεδρος του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Βιομηχανιών
ΣΕΒ σχολιάζονιας την τοποθέτηση

του κ Φλαμπουράρη ανέφερε
όπ ο ΣΕΒ έχει επαφές ουσίας με αρκετά

στελέχη της κυβέρνησης αλλά

έχει δυσκολία επικοινωνίας με
κάποια από αυτά Σημείωσε μεταξύ

άλλων όπ διίο πράγματα που δεν

προχώρησανκατά το παρελθόνείναι
το one stop shop και το δαιδαλώδες
της νομοθεσίας

Ο κ Κωνσταντίνος Μίχαλος πρόεδρος

ΕΒΕΑ και πρόεδρος ΚΕΕΕ
μίλησε

για την ανάγκη ενός νέου εθνικού

σχεδίου ανάπτυξης ενώ ο κ Σί

μοςΑναστασόιιουλος πρόεδρος του

Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στην
αξιοπιστία της Ελλάδας και στην
ανάγκη ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος

που θα προσελκύσει επενδύσεις

Από την πλευ ρά του ο κ Αν
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Ανάπτυξη
νέων εργαλείων

99
Ο Αθ Σαββάκης πρόεδρος ΖΒΒΕ αναφέρθηκε
στην πρόταση του συνδέσμου για την ανάπτυξη
νέων εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων
προϊόντα που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Μίλησε για τιτλοηοίηση δανείων
και έκδοση και διάθεση στη χρηματιστηριακή αγορά
μετοχών με τη μορφή καλαθιών επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης ζήτησε με έμφαση μία
τελική συμφωνία σημειώνοντας
ότι η αγορά θέλει χρόνο για να
συνέλθει

Ανάγκη για
ηρεμία

ανάιιτυξη έκαναν λόγο οι επιχειρηματίες και οι φορείς

χρηματοροης στηνοικονομία
δρέαςΑνδρεάδης πρόεδρος του ΣΕ
ΤΕ και διευθύνων σύμβουλος ΣΑΝΗ
Α.Ε έδωσε έμφαση οτο ΦΠΑ Η

Γερμανία έχει ΦΠΑ 7 η Ολλανδία
6 η Τουρκία 6 η Ισπανία 8 η
Ιταλία και η Γαλλία 10 ενώ εμείς
είμαστε στο 6,5 στη διαμονή και στο
13 στην εστίαση και θέλουμε ενιαίο

συντελεστή 6%-10 είπε χαρακτηριστικά

Ο κ Πάνος Ξενοκώστας
επικεφαλής Επενδυτικών Κεφαλαίων

ΟΝΕΧ Technologies Group-LKS
Partners αναφέρθηκε στον έντονο
ανταγωνισμό που απαιιεί καινοτομία
ενώ στη συζήτηση κατέθεσαν τις
απόψεις τους δύο στελέχη του ΙΟ
BE Ο κ Σταύρος Ιωαννίδης καθηγητής

Παντείου Πανεπιστημίου και
υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

ΙΟΒΕ παρουσίασε
την έρευνα του ΙΟΒΕ για τη νεανική

επιχειρημαηκότητα 2013-14
ενώ ο κ Νίκος Βέττας καθηγητής
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

και γενικός διευθυντής του ΙΟ
BE αναφέρθηκε στο έλλειμμα επενδύσεων

Ο Βασίλης Κορκίδης πρόεδρος
της ΕΣΕΕ αφού επανέλαβε τη ζοφερή

κατάσταση της οικονομίας και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
τόνισε χαρακτηριστικά ότι 45 δισ
ευρώ είναι ια επιχειρηματικά δάνεια

από τα οποία 23 εκατ ευρώ
αφορούν τη μικρή επιχειρηματικότητα

και από αυτά 1 1 εκατ ευρώ είναι

κόκκινα
Ο κ Βασίλειος Κότσος πρόεδρος

της Pharmathen ένας επιχειρημα
τίας που εκπροσωπεί το 1 των ελληνικών

εξαγωγών που δημιούργησε
500 νέες θέσεις εργασίας στην

Ελλάδα εξήγησε όη αυτό το πετύχαμε

διότι δεν περικόψαμε to επενδυτικό

μας σχέδιο μέσω του οποίου

επενδύουμε 25-30 εκατ ευρώ ετησίως

σε νέα προϊόντα Εν κατακλείδι
τόνισε Δεν πρέπει να αναρωτιό

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κλείστε μια ωφέλιμη για τον
τόπο συμφωνία

Γιώργος Βογιατζάκης
Δεν πάψαμε στιγμή να
επενδύουμε στην Ελλάδα

μαστέ π πρέπει να κάνει η χώρα για
ης επιχειρήσεις αλλά η πρέπει να

κάνουμε εμείς για ης επιχειρήσεις
μας

Καινοτομία
Με επίκεντρο την καινοτομία την
ανταγωνιστικότητα τη διαφοροποίηση

τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο

συζήτησης με ιον συντονισμό
ιου κ Γιάννη Περλεπέ γενικού διευθυντή

στη Ναυτεμπορική διακεκριμένοι

επιχειρηματίες Ο κ
Εμμανουήλ

Δομαζάκης πρόεδρος της

Ολγα Κεφαλογιάννη
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει
για πάντα με τις δόσεις

Βασίλειος Κότσος
Επενδύουμε 25-30 εκατ
ετησίως σε νέα προϊόντα

CRETA FARM ΑΒΕΕ παρουσίασε
στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε η
εταιρεία ίου προκειμένου να παρά
ξει αλλαντικά με ελαιόλαδο προϊόντα

που θεωρούνται καινοτόμα
στην κατηγορία τους Μίλησε επίσης

για ιην εμπορική αξιοποίηση
της έρευνας που οδήγησε τη σειρά
Εν Ελλάδι στα ράφια ιου λιανεμπορίου

όχι μόνο ενιός αλλά και εκτός
Ελλάδος με την επωνυμία olivinig

Ο κ Νίκος Καμπανόπουλος γενικός

διευθυντής της VISA EUROPE

αναφέρθηκε σε πλατφόρμες διάθε

Κωνοτοντίνος Μίχαλος
Αναγκαίο ένα εθνικό σχέδιο
ανάπτυξης

Εμμανουήλ Δομαζάκης
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε
την έρευνα εμπορικά

σης προϊόντων και υπηρεσιών οι
οποίες χάρη στο ευέλικτο σύστημα
πληρωμών έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύσσουν πελατολόγιο σε όλο
τον κόσμο Ταυτόχρονα όπως είπε
η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και
αναφέρθηκε στην αλλαγή των retail
models

Ο κ Αριστος Δοξιάδης Partner

JEREMY Openfundll αναφέρθηκε
στο JEREMY Openfundll το οποίο

διαχειρίζεται κεφάλαια 1 5 εκατ ευρώ

Από ιην εμπειρία 2,5 ετών έχουν

κατατεθεί 1 500 προτάσεις αλλά ούτε

20 δεν είχαν ανθρώπους από ερευνητικές

ομάδες Σης 20 επενδύσεις
που έχει κάνει το fand μόνο 2 είχαν

στελέχη από κάποιον ερευνητικό

φορέα τόνισε
Ο κ Θανάσης Βακάλης πρόεδρος

δ.σ στο συνεταιρισμό ΘΕΣγάλα
ΓΠΕΣ μίλησε για το εγχείρημα των

αυτόματων πωλητών το οποίο περιλαμβάνει

καινοτομίες αλλά η
μεγαλύτερη

καινοτομία του είναι αυτή
καθαυτή η ίδρυση ίου συνεταιρισμού

ΘΕΣγάλα με ανθρωποκεντρικό
μοντέλο ανάπτυξης
Ο κ Κωνσταντίνος Χ Παπαδη

μητρίου πρόεδρος της Παπαδημη
τρίου Χ.Κ ABET εκπροσωπώντας
μια οικογενειακή επιχείρηση που
ξεκίνησε από το εμπόριο σταφίδας
κι έχει φθάσει να αποτελεί σήμερα
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
τροφίμων στη Νόηα Ελλάδα εξήγησε

πώς μέσω της καινοτομίας κατάφερε

να εξελίξει την επιχείρηση δημιουργώντας

νέα προϊόντα όπως το

μπαλσάμικο και τα βιολογικά ξίδια

αΜΙWjWBBB
Το όραμα για ης ελληνικές επιχειρήσεις

ανέλυσαν στο πλαίσιο συζήτησης

οι κ κ Γεώργιος Καββαθάς
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Ευριπίδης
Δοντάς πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία

ΑΕΒΕ και πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας

και Κεντρικής Ελλάδας Νίκος
Λούλης πρόεδρος της Μύλοι Λού
λη ΑΕ Πλάτωνας Μαρλαφέκας αν

ηπρόεδρος Marketing Exports IT

Manager στη Λουξ Μαρλαφέκας
ΑΒΕΕ και πρόεδρος στο Επιμελητήριο

Αχαίας και Τζανέτος Καραντζής
σύμβουλος Οικονομικών και

Εμπορικών

Υποθέσεων καιΑ πρόεδρος
στην Ενωση Διπλωμαηκών Υπαλλήλων

Οικονομικώνκαι Εμπορικών
Υποθέσεων

Συμπερασματικά σημείωσανόη
είναι απαραίτητη η εθνική στρατηγική

εξαγωγών όχι όμως μονοδιάστατη

αλλά εστιασμένη στα ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων

από τον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα

Ειδικά για ης μικρομεσαίες επιχειρήσεις

η ΓΣΕΒΕΕ εκπονεί πρόγραμμα

ένταξης επιχειρήσεων σε

αλυσίδες αξίας και συνεργατικές
ομάδες με στόχο την ενίσχυση της
εξωστρέφειάςτους Σημειώνεται όη
ης συζητήσεις του συνεδρίου συντόνισαν

οι δημοσιογράφοι Αντώνης
Παπαγιαννίδης Βασίλης Κωστοϋ

λας Λέπα Καλαμαρά και ο γενικός
διευθυντής της Ναυτεμπορικής
Γιάννης Περλεπές S1D:9423294I

Ο Γιάννης Περλεπές γενικός
διευθυντής της Ναυτεμπορικής
σημείωσε ανοίγοντας τις εργασίες
του συνεδρίου ότι η οικονομία έχει
ανάγκη από ηρεμία και μακρόπνοα
σχέδια για να αναπτυχθεί

Ορατός
ο κίνδυνος
ύφεσης
▼ Η Ε.Ε μείωσε τις προβλέψεις

της στο 0,5 από 2,5
για την ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας επεσήμανε
από την πλευρά του ο

Κυριάκος Μητσοτάκης κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμενος

στον κίνδυνο το
2015 η Ελλάδα να επιστρέψει

σε ύφεση αν δεν υπάρξουν

Θετικές εξελίξεις
Αν είχαμε αποφύγει τις

εκλογές φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης

θα ξεπερνούσε το
3 τόνισε Η καθυστέρηση

στη διαπραγμάτευση αν
και ευχόμαστε να πετύχει
δρα ως το απόλυτο υφεσια
κό μέτρο Το ενδεχόμενο εξόδου

της χώρας στις αγορές
έχει αποκλειστεί στο άμεσο
μέλλον είπε ο κ Μητσοτάκης

που προέτρεψε την
κυβέρνηση να αφήσει τις
κόκκινες γραμμές και να

δει πώς μπορεί να κλείσει
μια ωφέλιμη για τον τόπο
συμφωνία
Ο κ Μητσοτάκης τόνισε επίσης

ότι στρουθοκαμηλίζουμε
όταν λέμε ότι δεν πρέπει

να συζητάμε για το ασφαλιστικό

στη χώρα μας όταν
έχουμε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

στον ιδιωτικό
τομέα και 3 εκατομμύρια
συνταξιούχους Είναι προφανές

ότι πρέπει να γίνει μια
συζήτηση για ένα δίκαιο και
βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα

και χαίρομαι που
έστω και με καθυστέρηση η
κυβέρνηση αναγνωρίζει αύτη

την ανάγκη
Αναφέρθηκε επίσης στην
προσωπική του εμπειρία στο
επιχειρείν καθώς πριν μπει
στην πολιτική 7 χρόνια υπηρέτησε

τον επιχειρηματικό
τομέα
Οπως είπε αρχές του 20Ό0 η
επιχειρηματικότητα αντιμετωπιζόταν

σε ένα διαφορετικό
πλαίσιο Πλέον απαιτείται

ένα εύρωστο τραπεζικό
σύστημα που θα στηρίζει
την επιχειρηματικότητα

θα πρέπει να υπάρχει ένα
ευέλικτο σύστημα δημόσιας
διοίκησης και ένα κράτος
που να τονίζει την έννοια της
αριστείας της διάκρισης
κάτι που δεν φαίνεται από
τις τελευταίες πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης στην παιδεία

ανέφερε μεταξύ άλλων

IS1D 9423309
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Καμπανάκι από τον Φαρμακευτικό Καμπανάκι για τον κίνδυνο να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός των ασφαλισμένων με τα φάρμακα που

Σύλλογο θεσσαλονίκης χρειάζονται κρούει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θεσσαλονίκης σε περίπτωση ηου ο ΕΟΠΥΥ δεν ορίσει
•^• ημερομηνίες εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών Το παραπάνω επισημαίνει ο ΦΣΘ με επιστολή του προςWW τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό η οποία κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη

Κουρουμπλή Τη δύσκολη αυτή κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο η πλήρης ανυπαρξία
ενημέρωσης για την εξόφληση του υπόλοιπου 50 από τις συνταγές που εκτελέσαμε τον Ιανουάριο καθώς
και των παλαιών οφειλομένων από το 201 1 και το 201 2 αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή
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ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

17 18
για όλα τα προϊόντα και Tis
υπηρεσίεβ με ελάχιστες εξαιρέσει

6 8
μόνο για ψωμί γάλα φάρμακα

Οι αλλαγέβ στον ΦΠΑ και οι επιπτώσει
01 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΗΜΕΡΑ

23 13Ράβουν
κοστούμι

με popous
6^1

m κοσμήματα κ ά κόμιστρα

οίο ευρω 63 3ο
zt\ä χ J στοus KavoviKoùs

Ενδυση υπόδηση
τηλεπικοινωνίεβ
παροχή υπηρεσιών
έπιπλα είδη οικιακήε
xpiions αυτοκίνητα
μοτοσικλέτεβ
μεταφορέβ καύσιμα
οικοδομικά υλικά
αλκοολούχα ποτά
ακίνητα ηλεκτρικέβ και
ηλεκτρονικέε συσκευέε
κοσμήματα κ.ά

Τρόφιμα μη αλκοολούχα
ποτά ηλεκτρική ενέργεια φυσικό
αέριο εστιατόρια καφενεία
ζαχαροπλαστεία εισιτήρια μέσων
μαζικήβ μεταφοράβ υπηρεσίεε
ανακαίνισηε παλαιών κατοικιών
άνθη υπηρεσίεβ από συγγραφείε
συνθέτεε καλλιτέχνεε ιδιωτικέε
κλινικέβ διαγνωστικά κέντρα
εισιτήρια κινηματογράφου
συναυλιών
κόμιστρα

i
UlllWfflll

0 ΕΝΦΙΑ διατηρείται Παζάρια για συντάξεις
και συλλογικές συμβάσεις Μείωση πρόωρων

συνταξιοδοτήσεων και ενοποίηση ταμείων

Φάρμακα διαμονή
σε ξενοδοχεία
εφημερίδεε
περιοδικά Βιβλία
και θέατρα

στοus KOVoviKous
συντελεστέβ
για τα νησιά του
Αιγαίου πλην
Kptrrns

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΠΡΑ

Κόβουν
και ράβουν φόρους και

συντάξεις διαπραγματεύονται
συλλογικές συμβάσεις

και επανακαθορίζουν το πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων σης Βρυξέλλες με
στόχο μια καλή έκθεση προόδου στο
EurogTOup της Δευτέρας Ταυτόχρονα

όμως ράβεται και το κοστούμι
της επόμενης περιόδου Σύμφωνα
με τις πληροφορίες η κυβέρνηση
επιδιώκει μια συμφωνία για την περίοδο

2015-2020 με αναδιάρθρωση
του χρέους ενώ ανοιχτό είναι το
θέμα της χρηματοδότησής του με
νέο δάνειο

Για το 2015 στο τραπέζι του
Brussels Group βρίσκεται σενάριο
για πρωτογενές πλεόνασμα 2 του
ΑΕΠ που μεταφράζεται σε μέτρα
4,5-6 δισ ευρώ

ΠΙΕΖΗ Η κυβέρνηση ήθελε να κατεβάσει

τον στόχο στο 1,2 1,5 του
ΑΕΠ ενώ το Μνημόνιο προέβλεπε
3 του ΑΕΠ Ετσι μετά την πίεση
που ασκείται από τους δανειστές
οι δυο πλευρές φέρονται να συγκλίνουν

στο 2 του ΑΕΠ Δεδομένου ότι
η Κομισιόν στις εαρινές προβλέψεις
της εκτιμούσε ότι χωρίς μέτρα θα
έχουμε πρωτογενές έλλειμμα 0,6
και το ΔΝΤ επίσης έλλειμμα 1,5
του ΑΕΠ προκύπτει ότι το κενό που
πρέπει να καλυφθεί φτάνει στα 4,5-6
δισ ευρώ μέγεθος υπερβολικά μεγάλο

το οποίο θα απαιτήσει δραστικά
μέτρα Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί

οπωσδήποτε να διατηρηθεί ο
ΕΝΦ1Α που απέδωσε 2,6 δισ ευρώ
το 2014 ενώ τα κυβερνητικά σχέδια
που έχουν γίνει γνωστά προβλέπουν
πρόσθετους φόρους με επίκεντρο
την ανώτερη αλλά και τη μεσαία εισοδηματική

τάξη

Συνολικά κυβερνητικά σενάρια
που διέρρευσαν τις προηγούμενες
ημέρες προβλέπουν ότι τα νέα μέτρα
θα κατανεμηθούν σε ποσοστό 65
75 στους φόρους ενώ μόνο 25
35 θα αφορούν περικοπές δαπανών
Στις τελευταίες κυρίαρχη θέση έχει
η δραστική μείωση των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων και η ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταμείων Από το
υπουργείο Εργασίας πάντως χθες
επισήμαιναν ότι δεν θα θιγούν τα
ώριμα και θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά

δικαιώματα και δεν θα μειωθούν
οι συντάξεις

Μεταξύ των προτάσεων που έχει
βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση είναι
εξάλλου η δημιουργία ανεξάρτητης
αυτοδιοίκητης Υπηρεσίας Τελών και
Φόρων Η Υπηρεσία θα αντικαταστήσει

τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων της οποίας προΐσταται η
Κατερίνα Σαββαΐδου σύμφωνα με τα
σχέδια του υπουργείου Οικονομικών

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί
στις διαπραγματεύσεις ωστόσο

πηγές των δανειστών εκτιμούσαν
χθες ότι τις δύο πλευρές εξακολουθεί

να χωρίζει μεγάλη απόσταση σε
πολλά σημαντικά θέματα όπως τα
δημοσιονομικά το Εργασιακό και
το Ασφαλιστικό Ετσι υποστήριζαν
ότι στο Eurogroup της Δευτέρας δεν
αναμένεται κάτι περισσότερο από μια
χλιαρή δήλωση για την αναγνώριση

της προόδου που έχει σημειωθεί
Για τον συντονισμό και τη στενή παρακολούθηση

των διαπραγματεύσεων
βρέθηκε από προχθές στις Βρυξέλλες
και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης
Βαρουφάκης ο οποίος είχε δύο συσκέψεις

με τη διαπραγματευτική ομάδα
Ελπίζω ότι μια συμφωνία θα είναι

προ των πυλών τις επόμενες ημέρες
ή εβδομάδες ανέφερε σε συνέδριο
ο κ Βαρουφάκης

ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Πάλι ια χαμηλά εισοδήματα
θα πληρώσουν τον λογαριασμό
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

Στις
πλάτες των φορολογουμένων πέφτει

ακόμα μία φορά ο βαρύς λογαριασμός των
μέτρων που προωθούνται ώστε κυβέρνηση

και θεσμοί να κλείσουν συμφωνία Οι νησιώτες
χάνουν τις εκπτώσεις στον ΦΠΑ οι τουρίστες
θα έρθουν αντιμέτωποι με τον φόρο διαμονής
οι έχοντες αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού πισίνες

ή σκάφη θα υποστούν αύξηση του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης όλοι οι φορολογούμενοι
θα βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για το
καλάθι της νοικοκυράς το ηλεκτρικό ρεύμα

ταβέρνες και καφέ
Μπορεί η κυβέρνηση

να επιδιώκει
ψήγματα ελαφρύνσεων

για τις ασθενέστερες

οικονομικά
ομάδες και μέτρα τα
οποία θα αναδεικνύουν

την πρόθεση μετάθεσης μέρους των βαρών
στα ρετιρέ των φορολογουμένων όπως όλα δείχνουν

όμως ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται για τουλάχιστον
ακόμα μία χρονιά για όλους ενώ και το αφορολόγητο

των 12.000 ευρώ πηγαίνει περίπατο
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ άλλωστε είναι αυτές

που θα πλήξουν περισσότερο τους μικρούς
καθώς η αύξηση των έμμεσων φόρων σε βασικά
καταναλωτικά αγαθά ροκανίζει πολλαπλάσια τα
χαμηλά εισοδήματα

Το βασικό όπλο για να κλείσει η διαπραγμάτευση
στα φορολογικά δεν είναι άλλο από την

καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ Για χρόνια

Μόνο ίο ψωμί και to γάλα θα
μείνουν στον χαμηλό ΦΠΑ
Το αφορολόγητο ίων 12.000
ευρώ Otis ελληνικέ5 καλένδες

η τρόικα πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση και
τώρα η ώρα του ενιαίου ΦΠΑ έφτασε

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κεντρικό σενάριο
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης αφορά την

καθιέρωση ενιαίου συντελεστή στο 17 18
για σχεδόν όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
με τις εξαιρέσεις να μετριούνται στα δάχτυλα
του ενός χεριού

Τον υψηλό συντελεστή εκτιμάται από πηγή με
γνώση των διαπραγματεύσεων ότι θα γλιτώσουν
σίγουρα φάρμακα γάλα και ψωμί τα απολύτως
αναγκαία Για βιβλία εφημερίδες και εισιτήρια
θεάτρου τα οποία σήμερα εντάσσονται επίσης
στο 6,5 βλέπουμε Γάλα και ψωμί σήμερα
στο 13 θα γίνουν λίγο φθηνότερα στα φάρμακα

σήμερα 6,5 η διαπραγμάτευση κινείται
μεταξύ οριακών ελαφρύνσεων και οριακών επιβαρύνσεων

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΖΕΙΣ Ο χαμηλός συντελεστής για τις
εξαιρέσεις τοποθετείται μεταξύ 6 και 8 Το
ιδανικό θα ήταν να πετύχουμε 5 που είναι ο
ελάχιστος επιτρεπτός υπερμειωμένος συντελεστής

στην ΕΕ αναφέρει η ίδια πηγή που κρατάει
όμως μικρό καλάθι για το τελικό αποτέλεσμα Οι
εκπρόσωποι των θεσμών πιέζουν για χαμηλό
συντελεστή 8 και κανονικό τουλάχιστον 18
Ο λόγος απλός

Οι αλλαγές στον ΦΠΑ όχι μόνο δεν πρέπει να
οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων αλλά πρέπει να
αποφέρουν πρόσθετες εισπράξεις

Σε αυτόν τον καμβά οι εξαιρέσεις για τα νησιά
του Αιγαίου πλην της Κρήτης όπου μέχρι σήμερα
ισχύει μείωση 30 σε όλους τους συντελεστές



15. ΡΑΒΟΥΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ 6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .08/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 11

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ

4 Μία
φρατζόλα
ψωμί

€0,70 €0,65

1,5
λίτρο
γάλα

ΦΠΑ 13

€1,70 €1,59

1 κουτάκι
αναλγητικά
χάπια

ΦΠΑ6£

€2,10 €2,09

m Γεύμα σε
ταβέρνα
για τέσσερα
άτομα

€80,00 €82,80

Διαμονή
για δύο
βράδια σε
ξενοδοχείο

€160,00 €175,00

1 λίτρο
λάδι

ΦΠΑ 17ΦΠΑ 13

€5,80 €6,00

1 κιλό
φέτα

ΦΠΑ 13

€10,30 €10,66

Kacpés και
τυρόπιτα
στο χέρι

ΦΠΑ 13

€3,20 €3,31

λογαριασμόβ
ηλεκτρικού
ρεύματοβ

€160,00 €165,60

λογαριασμόβ
κινητού
τηλεφώνου

€45,00 €42,08

Αγορά
νεόδμητου
ακινήτου

150.000 €142.682

Αγορά
καινούργιου
αυτοκινήτου

ΦΠΑ 17ΦΠΑ 23

ε14.000 €13.317

ΦΠΑ θεωρούνται ήδη χαμένη υπόθεση Κοστίζουν
κοντά στα 550 εκατ ευρώ

Από τις αλλαγές στον ΦΠΑ οι μεγάλοι κερδισμένοι

θα είναι όσοι έχουν την οικονομική
δυνατότητα να αγοράσουν αγαθά μεγάλης αξίας
τα οποία σήμερα εντάσσονται στο 23 αυτοκίνητα

καινούργια σπίτια έπιπλα και οικιακές
συσκευές θα γίνουν από το καλοκαίρι φθηνότερα

Αντίθετα το καλάθι της νοικοκυράς στο σου
περμάρκετ θα επιβαρυνθεί σημαντικά με εξαίρεση

το ψωμί και το γάλα στα οποία όμως οι
μειώσεις θα είναι περισσότερο σημειολογικού
χαρακτήρα και όχι ουσιαστικές ενώ σοβαρές
επιβαρύνσεις έρχονται στους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος

Και άλλα μέτρα
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ μπορεί να είναι το σημείο
αναφοράς στα φορολογικά το καλάθι των αλλαγών

όμως είναι μεγάλο Η κυβέρνηση σύμφωνα
με τις πληροφορίες ήδη έχει αποδεχθεί ότι δεν
θα επηρεάσει το ταμειακό αποτέλεσμα του ΕΝΦΙΑ
ώστε και φέτος ο φόρος ακινήτων να αποδώσει
τουλάχιστον 2,650 δισ ευρώ

Κυβερνητικά στελέχη δείχνουν την επικείμενη
τον Ιούνιο μείωση των αντικειμενικών αξιών

κατά περίπου 20 ώστε να γίνει ο ΕΝΦΙΑ πιο
γλυκός για ορισμένους παρότι δεν αποκλείουν

αλλαγές στους συντελεστές ώστε η χασούρα
εσόδων να αναπληρωθεί από τους έχοντες μεγαλύτερη

ακίνητη περιουσία
Μεγάλες προσδοκίες για αύξηση εσόδων συγκεντρώνει

και ο κλάδος των ξενοδοχείων Σε
αντιδιαστολή με το σενάριο επιβολής φόρου
3%-6 σε κάθε απόδειξη η οποία εκδίδεται από
πολυτελή μπαρ εστιατόρια καταστήματα ένδυσης

υπόδησης και κοσμηματοπωλεία στα
νησιά το οποίο αποδυναμώνεται η πρόταση
για επιβολή τέλους διανυκτέρευσης από 1 έως
5 ευρώ στα ξενοδοχεία άνω των τριών αστέρων
παραμένει στο τραπέζι Μάλιστα σύμφωνα με
μια πηγή εξετάζεται το ενδεχόμενο ο φόρος
αυτός να αφορά όλα τα ξενοδοχεία πανελλαδικά
και όχι μόνο τα νησιά

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Η λοχαρία έρχειαι
η έκπιωση φεύγει

Ζτην ατζέντα υπό συζήτηση Βρίσκονται μέτρα τα οπσία αφορούν

1

2
3

Πάνω ο φόρο πολυτελού διαβίωση Για τα αυτοκίνητα
υψηλού κυβισμού ο q>ôpos θα αυξηθεί από 1 0 ms ετήσιαε
αντικειμενικήε δαπάνηε σε 13 Αυτό σημαίνει ότι για ένα IX

εξαετίαβ 2.800 κυβικών εκατοστών ο cpôpos από 1 120 ευρώ
πέρυσι θα αυξηθεί σε 1 456 ευρώ Αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται
και για Tis πισίνεε ενώ στον φόρο θα ενταχθούν και όσοι έχουν
σκάφη αναψυχήβ

Ακυρη η έκπτωση τη έκτακτη εισφορά Για τα φετινά
εισοδήματα από την αρχή του érous ισχύει μείωση Tns έκτακτηβ
εισφοράε κατά 30 για όλουε όσοι έχουν εισόδημα άνω των 12.000
ευρώ Η έκπτωση αυτή θα ακυρωθεί για όσουβ έχουν εισόδημα πάνω
από 30.000 ή 50.000 ευρώ Πρακτικά θα συνεχίσουν να πληρώνουν
όσα και πέρυσι

Φόρο πολύ πλούσιου Ειδικόε cpôpos σχεδιάζεται για Tis 300-500
πιο ηλούσιεε ελληνικέβ οικογένειεβ Το μέτρο ήταν cms προτάσειε
που συζητούσε η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με ορισμένεε πηγέε
όμωβ Tis τελευταίεβ ημέρεε ξεθωριάζει

Κλειδωμένα από την άλλη πλευρά είναι τα μέτρα για την καθιέρωση λοταρίαβ
αποδείξεων από το καλοκαίρι ενώ η κυβέρνηση επιταχύνει tous σχεδιασμούβ
ώστε μέσω ηαροχήβ κινήτρων επιστροφή κεφαλαίου από 2 έωε και 10

ανάλογα με τη συναλλαγή να αυξηθεί η χρήση πλαστικού χρήματοβ
Τέλοβ είναι έτοιμεβ οι διατάξειβ νόμου τόσο για την αποκάλυψη κρυφών
καταθέσεων στο εξωτερικό με χαμηλό φόρο όσο και για την υποβολή
ξεχασμένων φορολογικών δηλώσεων nàons φύσεωβ Tns τελευταία δεκαετίαβ
xcDpis ixvos προστίμου ή προσαύξησηβ
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