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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑ ΤΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΉΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Την πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ
για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση

όλων των εργαζόμενων στο
δημόσιο σύστημα υγείας συμπεριλαμβανομένων

των γιατρών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
των Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών

γιατρών κατάργηση των αποκλειστικών

νοσοκόμων με δελτίο παροχής

υπηρεσιών με παράλληλη
πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού

καθώς και κατάργηση των απογευματινών

ιατρείων των νοσοκομείων

με παράλληλη θεσμοθέτηση απογευματινής

λειτουργίας με όρους
Δημοσίου επαναβεβαίωσε το Τμήμα

Υγείας του κυβερνώντος κόμματος

με αφορμή ποικίλα δημοσιεύματα
σχετικά με την πιθανή επαναπρό

σληψη με δικαίωμα ιδιωτικού ιατρείου

των αποχωρησάντων γιατρών

από τον ΕΟΠΥΥ με τον νόμο Γε

Πλήρης και αποκλειστική η απασχόληση
στο δημόσιο σύστημα υγείας

ωργιάδη
Η νέα πολιτική οφείλει να είναι

στην κατεύθυνση του ευρύτερου δυνατού

διαχωρισμού δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα με παράλληλη ενίσχυση

του πρώτου Αυτή άλλωστε είναι

η θέση της Αριστεράς για το θέμα
εδώ και δεκαετίες τονίζεται στην ανακοίνωση

όπου υπενθυμίζεται ότι
στην τελευταία πανελλαδική συνδιάσκεψη

του Τμήματος Υγείας με
συμμετοχή άνω των 250 συντρόφων
υγειονομικών τέθηκε ειδικά το ζήτημα

των σχέσεων εργασίας με τις
νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά
τον νόμο Γεωργιάδη Με ισχυρή
πλειοψηφία αποφασίστηκε ότι η
σχέση εργασίας στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας δεν μπορεί να είναι
άλλη από την πλήρη και αποκλειστική

απασχόληση χωρίς μεταβατικές
περιόδους

Η νέα πολιτική οφείλει
να είναι στην
κατεύθυνση του
ευρύτερου δυνατού
διαχωρισμού δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα με
παράλληλη ενίσχυση του
πρώτου

Δυσλειτουργική η μεικτή
σχέση εργασίας

Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Υγείας
καλεί όποιον συνάδελφο υγειονομικό

το επιθυμεί να ενταχθεί στη
δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

με τους όρους αυτούς Θα είμαστε

στο πλευρό τους για να συζητήσουμε

τα δίκαια αιτήματά τους
βαθμολογικά συνταξιοδοτικά μισθολογικά

κ.λπ και να βρούμε την
καλύτερη δυνατή λύση Οι λόγοι αυτής

της επιλογής όπως είχαν προσδιοριστεί

από προηγούμενες αποφάσεις

του Τμήματος είναι ότι η μικτή

σχέση εργασίας με δικαίωμα ιατρείου

είναι δυσλειτουργικό μοντέλο
που υποσκάπτει με πολλούς τρόπους

τη λειτουργία του δημόσιου τομέα

Οι χρήστες της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας το γνωρίζουν καλά
εδώ και χρόνια Για τη στελέχωση

της δημόσιας πρωτοβάθμιας Υγείας
θα στηριχτούμε πέρα από τους γιατρούς

που ήδη εργάζονται ή εργάζονταν
στη δημόσια Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας και επιθυμούν να επανενταχθούν

ως πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης στο τεράστιο

δυναμικό άριστα εκπαιδευμένων
νέων γιατρών που μη βρίσκοντας
δουλειά ξενιτεύονται κατά χιλιάδες

Θέλουμε να οικοδομήσουμε
δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας

βασικούς πυλώνες του ΕΣΥ που
θα εξυπηρετούν δωρεάν τον πληθυσμό

και θα αποτελούν πόλο συσπείρωσης

της τοπικής κοινωνίας Αυτό
δεν μπορεί να γίνει με μοντέλα του
παρελθόντος που ούτε λειτουργούν
αποτελεσματικά ούτε έχουν το ηθι
κοαξιακό φορτίο που είναι αναγκαίο
για να στηριχτούν από την κοινωνία
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Φαρμακοποιοί Στο τραπέζι
και η ολική στάση πληρωμών

ΑΚΟΜΑ και το σενάριο μιας ολικής

στάσης πληρωμών στον χώρο
του φαρμάκου που θα ξεκινά από
τις φαρμακαποθήκες και θα καταλήγει

στα φαρμακεία θα πέσει στο
τραπέζι στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση

του Δ.Σ του Πανελλήνιου
Φαρμακευπκού Συλλόγου ΠΦΣ

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι
οι επόμενες ενέργειες των επαγγελματιών

του κλάδου απέναντι στην
οικονομική ασφυξία που προκαλούν

οι καθυστερήσεις στην καταβολή

των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς

τους φαρμακοποιούς Οπως διαμηνύει
ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας

Λουράντος οι φαρμακοποιοί εξετάζουν

σοβαρά το ενδεχόμενο να
προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις

καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις

της διοίκησης του ΕΟΠΥΎ
ο οργανισμός μοιάζει να μην μπορεί

να ανταποκριθεί στις υποχρεώ¬

σεις του λόγω έλλειψης ρευστότητας
και πολλά φαρμακεία δεν είναι

πλέον σε θέση να πληρώσουν τους
προμηθευτές τους

Η ανησυχία που επικρατεί
στους κόλπους των φαρμακοποιών
αποτυπώθηκε και στην ανακοίνωση

που συνυπέγραψαν οι πρόεδροι
των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Εβρου Ροδόπης Ξάνθης Καβάλας
Δράμας και Σερρών αλλά και ο πρόεδρος

του ΠΦΣ έπειτα από σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στην

Αλεξανδρούπολη Συμμεριζόμαστε
τον αγώνα της Πολιτείας στη διαπραγμάτευση

με τους δανειστές
Ομως αν δεν δρομολογηθεί άμεσα
η κατά προτεραιότητα κάλυψη της
φαρμακευτικής δαπάνης θα οδηγηθούμε

αναγκαστικά στο τελικό
στάδιο της αδυναμίας αγοράς φαρμάκων

από τις φαρμακευτικές εταιρίες

ανέφεραν χαρακτηριστικά
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ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2ÜQ8 2013

Εκτοξεύτηκε η κατάθλιψη στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης
ΡΑΓΛΛΙΛ αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά

που σχετίζονται με τις ψυχικές νόσους στη
χώρα μας και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε αλλαγές στον
τομέα της Ψυχικής Υγείας

Από το βήμα του Συνεδρίου Mental Health
Conference Health ο κ Ξανθός τόνισε πως
ένα πρόβλημα που αναδύεται μέσα στην κρίση
είναι ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εισαγγελικών

εντολών και ακούσιων νοσηλειών ο
οποίος αφορά συχνά πάνω από το 60 των

νοσηλειών στα ψυχιατρικά τμήματα είτε των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων είτε των Ψυχιατρικών

Κλινικών των γενικών νοσοκομείων
Υπολογίζεται πως στην Αττική χρειαζόμαστε

κατ εκτίμηση πάνω από 20 κλίνες κάθε μέρα
μόνο για τη νοσηλεία ασθενών κατόπιν εισαγγελικής

εντολής ανέφερε
Ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε για επιβεβλημένη

ανάγκη επανασχεδιασμού της πολιτικής

για την ψυχική υγεία
Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων αδήριτη είναι

π ανάγκη ενεργοποίησης και στελέχωσης των
δομών που υπάρχουν αλλά και η ανάπτυξη
νέων όπως για παράδειγμα Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Ανησυχητικά στοιχεία
Ο κ Ξανθός θελοντας να δείξει την ανησυχητική

αύξηση ψυχικών νόσων επικαλέστηκε μελέτη
του Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία δείχνει

πως ο επιπολασμός της Μείζονος Κατάθλιψης
έχει αυξηθεί από το 3,3 που ήταν το 2008

στο 8,2 το 201 1 και στο 1 2 το 201 3

Επίσης μελέτη της ερευνητικής ομάδας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνει πως το 40
των ανθρώπων που πάσχουν από κάποιο χρόνιο

σωματικό νόσημα και που αναζητούν φροντίδα

στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
των νοσοκομείων πάσχει από κάποια μείζονα
ψυχιατρική διαταραχή με το 1/3 να παρουσιάζει

μείζονα κατάθλιψη και το 1 4 κάποιου
βαθμού κίνδυνο αυτοκτονίας

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Ανησυχητικά πολλές
οι ακούσιες νοσηλείες
Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι στη χώρα μας οι ακούσιες
νοσηλείες δηλαδή αυτές που γίνονται με εισαγγελικές
εντολές σε ψυχιατρικά τμήματα του ΕΣΥ Οπως σημείωσε
χθες ο αναπλ υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μιλώντας
σε συνέδριο για την ψυχική υγεία ο αριθμός εισαγγελικών
εντολών αφορά συχνό πάνω από τα 60 των νοσηλειών
στα ψυχιατρικά τμήματα του ΕΣΥ Υπολογίζεται πως χρειαζόμαστε

τέσσερις κλίνες κάθε μέρα για κάθε εκατομμύριο
πληθυσμού για ακούσιες νοσηλείες Που σημαίνει πως
στην Αττική χρειαζόμαστε πάνω από 20 κλίνες κάθε μέρα
μόνο για τη νοσηλεία ασθενών κατόπιν εισαγγελικής
εντολής Κάτω από την πίεση αυτή η πλήρης αποδιοργάνωση
των ψυχιατρικών κλινικών είναι πλέον γεγονός ανέφερε
Ο κ Ξανθός τόνισε την ανάγκη επανεξέτασης του θεσμικού
πλαισίου των ακούσιων νοσηλειών και προανήγγειλε τη
θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών θεραπευτικά πρωτόκολλα

για τη νοσηλεία οξέων περιστατικών συμπεριλαμβανομένης

της ακούσιας νοσηλείας Στα συνέδριο παρουσιάστηκαν

στοιχεία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην
ψυχική υγεία Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου
Αθηνών η συχνότητα της μείζονος κατάθλιψης έχει αυξηθεί
από 3,3 το 2008 στο 12 το 2013 ενώ στοιχεία του
ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι το 25 του πληθυσμού της Ε.Ε
παρουσιάζει κάποια ψυχική διαταραχή Οπως ανέφερε η
επικεφαλής του Τομέα Υγείας του ΟΟΣΑ Francesca Colombo
που βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο τα ψυχικά νοσήματα

δεν χαίρουν της προσοχής που τους αρμόζει από
τους αρμόδιους φορείς καθώς μόνο ένας στους τέσσερις
ασθενείς λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται

Π ΜΠ
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Δέσμευσηγια βεβαιώσειςαποδοχών
Τη δέσμευσή του ότι θα γίνουν τα δέοντα

προκειμένου να αντιμετωπιστούν

άμεσα τα προβλήματα που έχουν
προκύψει με τις βεβαιώσεις αποδοχών
των παρόχων υγείας επιβεβαίωσε o

υπουργόςΥγείαςστσνπρόεδροτου Πανελληνίου

Ιατρικού Συλλόγου Μιχαήλ
Βλασταράκο σε ουνάντηση που έγινε

χθες και ουμμετείχαν επίσης ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Υγείας
Γιάννης Μπασκόζσς ο πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός o γενικός διευθυντής

του ΕΟΠΥΥ Ιωάννης Βαφειάδης

και ο διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ Κώστας Μπα
ρους Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε από

τον υπουργό Υγείας να φορολογηθούν
οι πάροχοι υγείας μόνο για τα ποσά
που έχουν εισηράξει και να εκδοθεί η
υπουργική απόφαση ώστε τα 24 εκατ
ευρώ που είχαν προστεθεί στις διαγνωστικές

εξετάσεις να σημπεριληφθούν
στον προϋπολογισμό των 328 εκατ
ευρώ του 2014 Γ Σακ ISID:9475393
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υψηλοί μισθοί
και συντάξεις

99
Στη συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων ΜΝΙ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έριξε και βόμβα για το ύψος των αποδοχών στην Ε λλόδα Εάν
θέλετε να ρίξετε το κόστος ζωής των Ελλήνων θα πρέπει να δράσετε σε άμεσα ζητήματα
αλλά και προληπτικά διότι το πρόβλημα είναι όπως ξέρετε ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα
είναι υψηλότερες αη ό,τι σε 5-6 άλλες χώρες το ίδιο και ο κατώτατος μιισθός

διαβουλεύσεις Οι εταίροι προτείνουν ενιαίο συντελεστή 23 και έναν μειωμένο στο 11 για ελάχιστα προϊόντα και υπηρεσίες

Επιπλέονέσοδα
1,8 δισ.ευρώ
από ΦΠΑζητούν
οιδανειστές
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemponki.gr

Επιπλέον
φορολογικά έσοδα

1,8 δισ ευρώ από τις
αλλαγές στον ΦΠΑ ζητούν

από την ελληνική κυβέρνηση οι
δανειστές σύμφωνα με τα όσα
αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ σε οητνέντευξη στο πρακτορείο

ειδήσεων ΜΝΙ Για να
προκόψει το ποσό αυτό η ελληνική

πλευρά καλείται από
τους θεσμούς να συμφωνήσει
στην υιοθέτηση ενός επαχθέστατου

καθεστώτος ΦΠΑ το
οποίο θα προβλέπει την επιβολή

ενός πολυ υψηλού ενιαίου
συντελεστή 23 και ενός μειωμένου

στο 11 στον οποίο θα
υπάγονται ελάχιστα προϊόντα
και υπηρεσίες

Η προσπάθεια των θεσμών
να επιβάλουν το καθεστώς αυτό
αποκρούεται προς το παρόν από
την κυβέρνηση και είναι ένας
από τους βασικούς λόγους που
φρενάρει η ουμφωνία Αλλες εκκρεμότητες

αποκαλύπτει ο κ
Γιουνκερ είναι το δαπανηρό
ουνταξιοδοτικό σύστημα αλλά
και το ύψος των συντάξεων και
του κατώτατου μισθού που είναι

υψηλότερες απ ό,τι σε 5-6
άλλες χώρες

Αναλυτικότερα ο υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφά
κης ανέφερε χθες ότι οι ουντε
λεστές 23 και 11 δεν μπορούν

να γίνουν αποδεκτοί Επεσήμανε

δε ότι εξαιτίας της εμμονής

των δανειστών σε αυτό το
άκρως επαχθές καθεστώς ΦΠΑ
n Αθήνα αν και διατηρεί στο
τραπέζι της διαπραγμάτευσης
την πρόταση γτα δύο συντελεστές

18 και 9,5 μειωμένους
μέσω επιστροφών φόρου στο
15 και στο 6,5 για συναλλαγές

με πλαστικό χρήμα έχει
αντιπροτείνει εναλλακτικό σενάριο

για τρεις συντελεστές ΦΠΑ
οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες

είναι 7 14 και 22 ή
23 Το σενάριο αυτό προβλέπει

ένταξη στον πολύ χαμηλό

ουντελεστή όλων των τροφίμων
και των φορμάκων προκειμένου

να υπάρξει ελάφρυνση των
χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες

η πρόταση της ελλη

Ασφαλιστικό
Ο κ Γιούνκερ αναφέρθηκε και
σε άλλα καυτά ζητήματα της
διαπραγμάτευσης μεταξύ της
Ελλάδας και των πιστωτών της
οπως η μεταρρύθμιση στο
ασφαλιστικό σύστημα
επισημαίνοντας Πάντα

επιμέναμε για μεταρρυθμίσεις
για τις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις κι έχω την
εντύπωση ότι η ελληνική
κυβέρνηση κινείται αργά προς
αυτήν την κατεύθυνση
Υπερβολικά πολλοί Ελληνες
επωφελούνται από αυτό το
σύστημα Ο πρόεδρος της
Κομισιόν δήλωσε πάντως
άγνοια για το θέμα της ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος στα
επικουρικά ταμεία που

συνδέεται με τις
μεταρρυθμίσεις στο
συνταξιοδοτικό αλλά σημείωσε
πως το ελληνικό
συνταξιοδοτικό σύστημα είναι

υπερβολικά δαπανηρό Είπε

πάντως πως πρόκειται για ένα

μακροπρόθεσμο ζήτημα αλλά
και μεσοπρόθεσμο και

βραχυπρόθεσμο που απαιτεί

διάλογο πριν από τις αποφάσεις

νικής πλευράς προβλέπει
α Μετάταξη των τροφίμων από
τον ισχύοντα σήμερα ουντελεστή

ΦΠΑ 13 στον ουντελεστή
7 που θα έχει ως ουνέπεια τη
μείωση των τιμών τους κατά περίπου

5

β Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
από 6,5 στο 7 για τα φορμα
κα τα βιβλία και τις εκδόσεις εντύπων

γ Αύξηση του ουντελεστή ΦΠΑ
από το 6,5 στο 14 για ης υπηρεσίες

διαμονής στα ξενοδοχεία
και τα εισιτήρια των θεατρικών
παραστάσεων
δ Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
από 13 στο 14 για την εστίαση

τους λογαριασμούς ηλεκτρικού

ρεύματος νερού και φυσικού

αερίου τις υπηρεσίες μεταφορών

εισιτήρια μέσων μαζικής

μεταφοράς κόμιστρα ταξί

και φορτηγών δημόσιας χρήσης

τα εισιτήρια θεαμάτων πλην
θεάτρου τις υπηρεσίες επισκευής

παλαιών κατοικιών τις
δευτεροβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης

από ιδιωτικά θεραπευτήρια

τις υπηρεσίες κηδειών

πωλησεις ανθέων και ειδών
από καουτσούκ
ε Διατήρηση του ΦΠΑ στο 23
ή μειωσή του στο 22 για όλα τα
υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες

ακίνητα αυτοκίνητα καύσιμα

αλκοολούχα ποτά τηλεφωνικά

τέλη τσιγάρα παπούτσια

ρούχα ηλεκτρικά και ηλε
κτροντκά είδη χημικά είδη ξύλινα

και μεταλλικά αντικείμενα
υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών

κλη
Ο κ Βαρουφάκης ανέφερε

επίσης ότι η ελληνική πλευρά
εμμένει στην πρόταση γτα μείωση

των επιβαρύνσεων με ΦΠΑ
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες
για όσους πληρώνουν με πλαστικό

χρήμα αλλά με μια διαδικασία

επιστροφής της διαφο
ράς των τριών μονάδων μέσω έκπτωσης

σε μια άλλη μορφή φορολογίας

πχ στη φορολογία εισοδήματος

καθώς δύο συντελεστές

ΦΠΑ για το ίδιο πραιύν
δεν μπορούν να υπάρξουν

Ο υπουργός Οικονομικών μίλησε

επίσης και για την ανάγκη
θέσπισης ειδικών κινήτρων

με τη μορφή έκπτωσης φόρου
για τις υπηρεσίες που υπάγονται

στον μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ
13 σήμερα και παρουσιάζουν

υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής
Ανέφερε χαρακτηριστικά τους
κλάδους των ηλεκτρολόγων των
υδραυλικών και των ιδιαίτερων
μαθημάτων για τους οποίους
επεσήμανε ότι μπορεί να εφαρμοστούν

υψηλότερα ποσοστά
εκπτώσεων στον ΦΠΑ από τσ 3
που προτείνει γτα πς περιπτώσεις
πληρωμών με πλαστικό χρήμα

Ωστόσο σύμφωνα με τους
δανειστές π πρόταση της Ελλάδος

για τρεις συντελεστές ΦΠΑ
7 14 και 23 ή 22 δεν θα
αποδώσει πρόσθετα έσοδα στον
κρατικό προϋπολογισμό

Αναφερόμενος ειδικότερα
στο θέμα του ΦΠΑ ο κ Γιούνκερ
επισήμανε

Οι Ελληνες συνομιλητές μας
μάς έχουν πει ποια είναι n ουσία

της μεταρρύθμισης στον
ΦΠΑ αλλά η μεταρρύθμιση
στον ΦΠΑ θα πρέπει να αυξήσει

τα δημοσιονομικά έσοδα και
η μεταρρύθμιση που προτείνεται

από τους Ελληνες δεν το κάνει

αυτό Το κέρδος θα έπρεπε να
είναι γύρω στο 1 του ΑΕΠ σ.σ

1,8 δισ ευρώ και δεν είμαστε
ακόμα σε αυτό το σημείο Η ελ¬

ληνική κυβέρνηση γνωρίζει ότι
έχει ένα τελείως άναρχο σύστημα

στον ΦΠΑ το οποίο πρέπει
να αναδιαρθρωθεί θα πρέπει
να αναμορφωθεί σύμφωνα με
την οδηγία για τον ΦΠΑ της Ε.Ε
Και αυτό που προτείνουν τώρα
να υπάρχει δηλαδή διαφορά μεταξύ

των πληρωμών σε μετρητά
και σε πλαστικό χρήμα αντίκειται

στην έκτη κοινοτική οδηγία

Που κολλάει η συμφωνία
Στο ερώτημα γιατί καθυστερεί
η ουμφωνία ο πρόεδρος της Κομισιόν

επεσήμανε Να είστε πιο
ακριβείς στον ΦΠΑ όσο πιο ακριβείς

γίνεται στο πρωτογενές πλεόνασμα

όσο ακριβείς γίνεται διότι
οι Ελληνες δεν είναι στο σύστημα

των πρόωρων ουντάξε
ων Πρέπει να έχουμε περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με ης
ιδιωτικοποιήσεις γιατί τα νούμερα

αλλάζουν Σύμφωνα με το
υπάρχον πρόγραμμα είναι 22
δισ ευρώ ενώ μετά υπήρξε μία
πρόταση για 17 δισ τώρα το ποσό

είναι χαμηλότερο και δεν
μπορεί να είναι χαμηλότερο θα
πρέπει επίσης να κάνουμε τεράστια

προσηάθεια στον τομέα
της αγορας προϊόντων Εκεί δεν
γίνεται τίποτα με τους ολιγάρ
χες Αυτό έχει άμεση επίπτωση
στην καθημερινή ζωή των Ελ

ληνων
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