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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΟΛΟΝΥΧΤΙΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΓΙΡΑ - ΓΙΟΥΝΚΕΡ

ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ
οι απαιτήσεις των δανειστών

ΣΟΚ & ΑΕΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ "]
ΦΠΑ 11% για τρόφιμα και φάρμακα και 23% για όλα τα άλλα
m Κατάργηση του ΕΚΑΣ m Μείωση κύριων και επικουρικών

συντάξεων m Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων
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^|Μέα συνάντηση με• την ίδια σύνθεση
♦rfjupio °tis Βρυξέλλες

ΦΩΤΙΑ 
στην επιδιωκόμενη συμφωνία έβαλαν χθες το βράδυ οι απαιτήσεις των δανειστώ'ν που με-	ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ

τέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στον πρωθυπουργό Αλ. ΤσίπρΡ καχ^} τη	jq ΣΕΝΑΡΙΟ
μακρά συνάντηση τους σης Βρυξέλλες, η οποία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. "Γο σχεδιο	fkaO|~ET
των εταίρων περιελάμβανε μέτρα-σοκ και δεν έγινε αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Μ
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Απέρριψε ο πρωθυπουργός

τις προτάσεις
των δανειστών για νέα
σκληρά μετρά Ζητούν
ΦΠΑ 11 για τρόφιμα
και φάρμακα και 23
για όλα τα υπόλοιπα
μειώσεις σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις
κατάργηση του ΕΚΑΣ
και απελευθέρωση των
ομαδικών απολύσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Φωτιά
στην επιδιωκόμενη συμφωνία

έβαλαν χθες το βράδυ οι
απαιτήσεις των δανειστών που

μετέφερε ο πρόεδρος της Κομιοτόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στον Ελληνα πρωθυπουργό

Αλέξη Τοίπρα κατά τη χθεσινοβραδινή

επίπονη και καθοριστική
συνάντηοτί τους στις Βρυξέλλες

Το χθεσινοβραδινό μαλιστα τετ α
τετ των Γιούνκερ και Τσίηρα εξελίχθηκε

σε ολονύχηο θρίλερ καθώς ακολούθησε

δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή

των κ Ντάισελμπλουμ Βίζερ
αλλά και των κ Γ Δραγασάκη Ν Παπ
πά Ευ Τσακαλώτου Γ Σακελλαρίδη
και Σπ Σαγιά οι δε διαπραγματεύσεις
έφτασαν όπως φαίνεται στο κρισιμό
τερο σταυροδρόμι αφού σύμφωνα
με εγκυρότατες πληροφορίες η συνάντηση

εργασίας θα επαναληφθεί με
την ίδια σύνθεση στην ίδια αίθουσα
της Κομιοτόν ξανά αύριο ώστε αμφότερες

οι πλευρές να ξεπεράσουν τις
διαφωνίες που εμποδίζουν την άμεση
λύση στο ελληνικό ζήτημα

Η πρόταση μας παραμένει η μόνη
ρεαλιστική και εποικοδομητική πρόταση

στο τραπέζι ήταν η φράση που
τόνισε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση

του δείπνου στην Κομιοτόν
όπου οι εταίροι επέμειναν στο να προτείνουν

μέτρα-σοκ Δεν θα δεχθούμε
υφεσιακά μέτρα ξεκαθαρισε ο πρωθυπουργός

υπογραμμίζοντας ωστόσο
με τη δαλωοτί του τη βούληση όλων
των συνομιλητών για την εξεύρεση
λύοτις

Η δέσμη σκληρών μέτρων έπεσε
βαριά πάνω στο τραπέζι από το πρώτο
λεπτό της συνάντησης των δύο Και
προφανώς δεν χρειάστηκε πολλή ώρα
για να ξεφυλλίσει ο κ τσίπρας τις σελίδες

του πυκνογραμμένου κειμένου
των δανειστών για να αντιληφθεί ότι
αρκετές από τις απαιτήσεις κάθε άλλο
μπορούν να γίνουν στο σύνολο τους
αποδεκτές από την ελληνική πλευρά

Για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ

με δύο συντελεστές στο 1 1 και στο
23 με τα φάρμακα και κάποια τρόφιμα

μόνο στη μικρή κλίμακα η απο
δοκή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος

που φέρνει εκ των πραγμάτων
μείωση συντάξεων και στις κύριες και
cms επικουρικές συντάξεις η κσταρ
γηση του ΕΚΑΣ και η ρύθμιση για την
απελευθέρωση των ομαδικών απολύ¬

σεων προκάλεσαν σύμφωνα με πληροφορίες

την αντίδραση του Ελληνα
πρωθυπουργού ο οποίος επέμεινε
στην τετράωρη συνάντηση ξεκίνησε
στις 9.30 το βράδυ και τελείωσε με το
δείπνο στη 1 30 το πρωί στο να υποστηρίζει

την πρόταση της ελληνικής
κυβέρνησης Αλλωστε όπως είχε διαμηνύσει

το ελληνικό κείμενο ήταν
προϊόν διαβουλεύσεων και συμβιβασμών

σε μεγαλο βαθμό
Σε κάθε περίπτωση σήμερα και σίγουρα

μέσα στις προσεχείς ώρες θα
καταγραφούν ραγδαίες εξελίξεις με
το παιχνίδι της μπλόφας να πηραμένει
ανοιχτό όπως και οι διαπραγματεύσεις
της τελευταίας στιγμής με στόχο την
υπογραφή συμφωνίας μέσω του κεντρικού

σταθμού στο Eurogroup
Χωρίς καμία αμφιβολία πάντως η

πιο μεγαλη ώρα για τον Ελληνα
πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή
διακυβέρνησης και κατά την τετράμηνη

διαρκεια των διαπραγματεύσεων
ήταν η χθεσινή Ο κ Αλέξης Τσιαρας
προοαλθε στην έδρα του οικοδεσπότη

της Κομιοτόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
αποφασισμένος να στηρίξει την πρό
τασή του για μια ρεαλιστική αμοιβαία
επωφελή συμφωνία με τους εταίρους

Η κλεψύδρα είχε σχεδόν αδειάσει πριν
ακόμη αναχωρήσει ο κ Τσιαρας από
την Αθήνα για τις Βρυξέλλες όπου
αιφνιδιαστικάτον κάλεσε ο κ Γιούνκερ
για να σκαναρουν συγκλίσεις και
αποκλίσεις μεταξύ των δύο προτάσεων
της ελληνικής και των δανειστών

κατά τη διαρκεια ακόμη μίας αλλά όχι
συνηθισμένης ολονύχτιας συνάντησης

των κορυφαίων Ευρωπαίων
Οι κ Γιούνκερ και Τσίπρας ξεκίνησαν

την εκ του σύνεγγυς ανταλλαγή
απόψεων και επιχειρημάιων γύρω ατις
9.30 το βράδυ αφού νωρίτερα ο Ελληνας

πρωθυπουργός είχε τα\εφωνική
επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκε
λαριο Ανγκελα Μέρκελ και ον Γάλλο
πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ Η επικοινωνία

έγινε σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές σε εποικοδομητικό κλίμα οι
τρεις ηγέτες συμφώνησαν δε στην
ανάγκη να υπαρξουν χαμηλότερα
πρωτογενή πλεονάαρατα και ναβρεθεί
άμεσα λύση

Οπως είναι γνωστό απέ προχθές
το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση έχει
καταθέσει επισήμως την προτασή της
προς τους θεσμούς για έναν έντιμο
και αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό
που θα δώσει ένα τέρμα σε αυτή την

κρίση στην Ευρώπη Βεβαίως θα δώσει
τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξεφύγει
από αυτή την οικονομική ασφυξία αλλά

και περιθώρια ανάκαμψης ενώ
παράλλπλαθα δώσει τέλος στα σενάρια
για Grexit και στα σεναρια της καταστροφής

δπλωσε χαρακτηριστικά ο
κ Τστ'πρας αποχωρώντας χθες το μεσημέρι

από το Μέγαρο Μαξίμου για το
κρίσιμο ταξίδι στις Βρυξέλλες

Η επιλογή να κάνει τη δπλωοτί του
πριν ξεκινήσει για την ειδική κορυφαία

αποστολή δεν ήταν τυχαία
έγκυρες πληροφορίες λένε ότι ο κ
Τσίπρας είχε πληρη εικόνα των δυσκολιών

αλλάταυτόχροναείχε την πεποίθηση

ότι ουδείς εκ των δανειστών
θέλει να κλωτσήσει τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις

και να θέσει σε κίν

éé
Νέα συνάντηση αύριο
με την ίδια σύνθεση

στις Βρυξέλλες

δυνο όχι μόνο την ελληνική αλλά και
την ευρωπαϊκή οικονομία Γί αυτό και
επεσήμανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρει
σχόλια πάνω σε αυτή την πρόταση μας
αλλά ούτε και κάποιο άλλο κείμενο
όπως ακούμε από την πλευρά των
θεαμικών εταίρων Και προσέθεσε
επίσης αναλύοντας τους λόγους για
το ταξίδι του στην έδρα της Κομιστόν
και τη συνάντηση του με τον κ Γιούνκερ

Θα πάω για να συζητήσουμε πάνω
στην πρόταση της ελληviκής κυβέρνησης

Να του εξηγήσω ότι σήμερα όσο
ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο οι θεαροί
και κυρίως η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης

να προσχωρήσουν στον ρεαλισμό
πάνω στον οποίο κινείται εδώ και

τρεις μήνες η ελληνική κυβέρνηση
διαπραγματευόμενη τα δίκαια του ελληνικού

λαού προς όφελος μιας ενωμένης

Ευρώπης που σήμερα είναι
αναγκαία για τους λαούς όσο ποτέ
Χρειαζόμαστε την ενότητα πρέπει να
αποφύγουμε τη διαίρεση Είμαι βέβαιος

ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης
θα κάνει αυτό που πρέπει Θα προσχωρήσει

στον ρεαλισμό
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ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Μέτρα - σοκ στο σχέδιο που
κατατέθηκε από tous εταίρουε
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σκληρές ήταν οι θέσεις
των δανειστών με μέτρα-σοκ στην
πρόταση που έβαλαν στο «τραπέζι»
των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα
με τις πρώτες πληροφορίες.

Το σχέδιο, όπως αποκαλυψαν οι
«Financial Times» επικαλούμενοι
κοινοτικούς αξιωματούχους, απαιτεί
πρωτογενές πλεόνασμα για το τρέχον 

έτος \%, το οποίο και θα ανέλθει
σε 3,5% μέχρι το 2018. Το πρωτογενές 

πλεόνααμα είναι το πιο σημαντικό 

μέτρο στη συμφωνία διάσωσης,
δεδομένου ότι θα υπαγορεύσει πόσα

πρόσθετα μέτρα λιτότητας πρέπει να
υιοθετήσει η Αθήνα. Για να επιτευχθεί 

ο στόχος του 2015, υπολογίζονται 

περίπου 3 δια μέτρα, προκειμένου 
να καλύψουν το δημοσιονομικό

κενό.
Εκτός από το 1% για πρωτογενές

πλεόνααματο τρέχον έτος, η Ελλάδα
θα κληθεί να το ανεβάσει στο 2% το
επόμενο έτος, στο 3% το 201 7, πριν
φτάσει στο 3,5% το 2018. Αυτοί οι
αριθμοί είναι σημαντικά χαμηλότεροι 

από αυτούς του τρέχοντος προγράμματος 

διάσωσης - το οποίο ζητούσε 

πρωτογενές πλεόνασμα 3%

για φέτος και 4,5% για του χρόνου.
Το ΔΝΤ παραμένει δύσπιστο για

το ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει
αυτούς τους φιλόδοξους στόχους και
πιέζει tous Ευρωπαίους αξιωματού-
xous να συμφωνήσουν για την ανα-
διαρθρωση του xpéous, αν δεν επιτευχθούν 

οι εν λόγω στόχοι. Αλλά
οι διαπραγματευτέ5 της EE δεν συμφώνησαν 

με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ
και καμία πρόβλεψη για ελάφρυνση
του χρέους δεν περιλαμβάνεται στο
έγγραφο, συμφωνά με αξιωματού¬

χους. Αλλες πηγές ανέφεραν πως
για τον ΦΠΑ προβλέπονται δύο συντελεστές, 

1 1% και 23%. Στο 1 \% θα
ενταχθούν φάρμακα και τρόφιμα.
Στο 23% όλα τα υπόλοιπα.

Οσον αφορά στο Ασφαλιστικό,
ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμμα-
Tos, αλλά δίνεται η δυνατότητα στην
ελληνική πλευρά να βρει ισοδύναμα
οφέλη σε περίπτωση που δεν θέλει
να την εφαρμόσει. Επίσης, η Ελλάδα
από τον Ιούλιο θα πρέπει να μειώσει
Tis δαπάνες του συνταξιοδοτικού από

0,25% σε 0,50% του ΑΕΠ και περαιτέρω 

μείωση 1%το 2016, που οδηγεί
σε μειώσει κύριων και επικουρικών
συντάξεων.

Στον τομέα των εργασιακών, ζητείται 

να παύσει κάθε ανατροπή μνη-
μονιακών νόμων καθώβ και να μην
υπαρξει αύξαση βασικών μισθών.

© ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ:

Η δική μας πρόταση
είναι η μόνη ρεαλιστική
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ

Η
πρόταση που έχει καταθέσει 

η ελληνική
πλευρά παραμένει η

μόνη ρεαλιστική και εποικοδομητική 

πρόταση στο τραπέζι»,
δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός 

Αλέξης Τσίπρας, λίγο
μετά τη συνάντηση που είχε με
τον πρόεδρο Tns Επιτροπής, Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ.

0 πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
«εποικοδομητική» τη συζήτηση 

με τον πρόεδρο της Επιτροπής
και ανέφερε ότι στη συζήτηση των
δύο ανδρών προστέθηκε αργότερα 

το επιτελείο του κ. Γιούνκερ
και στη συνέχεια και ο πρόεδρο3
της Επιτροπής, Γερούν Ντάισελ-
μπλουμ.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός 
δήλωσε τα εξής:

«Από τις προτάσεις που ακούσαμε 

από τους τρεις θεαμούς θέλω 

να κρατήσω ως βάση συζήτησης 

τα χαμαλότερα πλεονάαρατα
σε σχέση με τα προηγούμενα
προγράμματα. Βεβαίως υπάρχουν
και πολλά αλλα κοινά σημεία.
Υπάρχουν όμως και σημεία τα
οποία κανείς δεν θα μπορούσε
να προσεγγίσει, γιατί όλοι θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι μιλάμε
για μια χώρα που τα τελευταία
πέντε χρόνια έχει υποστεί μια
μεγαλη οικονομική καταστροφή.
Χάθηκε το 2 5% του ΑΕΠ σε πέντε
χρόνια σκληρής λιτότητας. Οι
προτάσεις που επαναφέρουν στο

τραπέζι, ιδέες όπως να κοπεί το
ΕΚΑΣ στους χαμαλοσυνταξιούχους
ή να αυξηθεί ο ΦΠΑ στο ηλεκτρικό 

κατά 10 μονάδες είναι προτάσεις 

που δεν μπορούν να έχουν
καμία βάση συζήτησης. Υπήρξε,
ωστόσο, από την πλευρά της Επι-

τροπήβ εποικοδομητική διάθεση
να φτάσουμε σε έναν κοινό τόπο.

Οι προτάσεις που ούτως ή αλ-
λως η ελληνική κυβέρνηση έχει
καταθέσει αποτελούν τον μέχρι
τώρα κοινότοπο και οι συζητήσεις
θα συνεχιστούν και νομίζω ότι το
θετικό της σημερινής ημέρας είναι 

η απόδειξα, από την πλευρά
της Κομισιόν τουλάχιστον, των
συνομιλητών μας δηλαδή, ότι
υπάρχει διάθεση προκειμένου
πολύ σύντομα να καταλήξουμε
σε μια ρεαλιστική συμφωνία. Η
ρεαλιστική βάση της συξατησης
παραμένει η ελληνική πρόταση.
Οι συξατήσεις θα συνεχιστούν το
επόμενο διάστημα, τις επόμενες
ημέρες και μπορώ να πω ότι όσο
κανείς συξατάει με ειλικρίνεια

τόσο πιο πολύ μπορεί να προσεγγίσει 

μια κοινώς αποδεκτή λύση».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός
είπε ότι δεν υπαρχει τελεσιγρα-
φικού χαρακτήρα πρόταση (take
it or leave it), μόνο διαλογος για
μια λύση επωφελή για όλους.

Η συνάντηση ξεκίνησε στις
9. 30ώρα Ελλάδος. Ηείσοδος της
Επιτροπής είχε κατακλυστεί από
δημοσιογράφους και τηλεοπτικά
συνεργεία που περίμεναν την
είσοδο του Ελληνα πρωθυπουργού 

και την «τυπική χειραψία»
που ανταλλάσσουν σε αναλογες
περιστάσεις με τον πρόεδρο της
Κομισιόν.

Μόνο που αυτήν τη φορά ο
Ελληνας πρωθυπουργός, αποφεύγοντας 

το χέρι του κ. Γιούνκερ

éé
Η περικοπή του ΕΚΑΣ 

ή η αύξηση
του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό 

κατά 10 μονάδες 

είναι προτάσεις 

που δεν μπορούν 

να έχουν καμία 

βάση συζήτησης

στον ώμο του, έδειξε ότι δεν είχε
διάθεση για τα «γνωστά αστειάκια» 

του Ζαν-Κλοντ.
Πηγές της Επιτροπής υπογράμμιζαν 

ότι ο κ. Γιούνκερ απηύθυνε
«προσωπική πρόσκληση» στον
Ελληνα πρωθυπουργό και ότι ο
πρόεδρος της Κομισιόν θεωρεί
ότι η συμφωνία θα προκύψει μόνο 

μέσα από διαπραγματεύσεις
και συνομιλίες και όχι μέσω τελεσιγράφων.

Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν
στο «Εθνος» ότι ο κ. Γιούνκερ κάλεσε 

τον κ. Τσίπρα για να του
παρουσιάσει την πρόταση των
θεσμών.

Εξάλλου, παράγοντας της Ευ-

ρωζώνης ανέφερε ότι η συνάντηση 

του Αλέξα Τσίπρα με τον πρόεδρο 

της Επιτροπής αναμένεται
να καθορίσει τον τρόπο εργασίας
για τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας 

την ελπίδα ότι Ελλάδα και
θεαμοί θα καταλήξουν σύντομα
σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο
(staff level agreement).
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ΤΟ ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ
ΤΟΥ ΙΥΡΑΦΙΟΥ
neos το παιχνίδι με το Grexit και οι εκβιασμοί
των εταίρων μπορούν να οδηγήσουν
στον θάνατο ms Ευρωζώνη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Γελικά
η έξοδος της Ελλάδας από το

ευρώ θα διέλυε τη χώρα μας θα

άδειαζε τα ATM και τα ράφια των

σούπερ μάρκετ θα σκορπούσε δυστυχία και

φτώχεια στους Έλληνες πολίτες θα έφερνε
τις εφτά πληγές του Φαραώ νια δεκαετίες στο
σπίτι μας αλλά δεν θα επηρέαζε τους μέχρι
πρότινος εταίρους μας οι οποίοι θα συνέχιζαν
αμέριμνοι το ταξίδι τους στη ονειροχώρα της
ευδαιμονίας Ένα Grexit θα ήταν ένα καλό τέλος

σε έναν κακό γάμο για τους Ευρωπαίους
όπως διατείνονται οι Financial Times ή η αρχή
μιας παράλογης ρώσικης ρουλέτας ανάμεσα
στα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας Οι Λετο
νοί και οι Σλοβάκοι θα γίνονταν πιο πλούσιοι
αν τους αποχαιρετούσαμε ή θα γίνονταν πλουσιότεροι

οι γνωστοί κερδοσκόποι που έχουν
επενδύσει στη χρεοκοπία μιας χώρας Μπορεί
κάποιος που κινείται στους διαδρόμους των

Βρυξελλών που περνά τις γυάλινες πόρτες του

κτιρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
στη Φρανκφούρτη ή που ψηφίζει στην Μπού

ντεστανγκ κατά της βοήθειας στην Ελλάδα να

απαντήσει υπεύθυνα στα παραπάνω ερωτήματα
Γιατί αν υπάρχει έστω κι ένας που να μπορεί

να προβλέψει ότι το οικονομικό μέλλον της Ευ

ρωζώνης χωρίς την απείθαρχη Ελλάδα θα είναι

ανέφελο ότι η ευρωκρίση θα φύγει από τη
μέση μαζί με τους τεμπέληδες Έλληνες τότε
ναι θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν και οι

στυγνοί εκβιασμοί θεσμικών και πολιτικών

στελεχών της Ευρώπης όπως και οι εξυπνάδες
των έγκυρων φυλλάδων της Γερμανίας και ο
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ψευτοτσαμπουκάς των δήθεν ευρωπαϊστών
Το ότι στο ενδεχόμενο μιας ρήξης χαμένη

θα βγει και η Ευρώπη το λένε μόνο στελέχη
της ελληνικής κυβέρνησης και κάποιες ψύχραιμες

φωνές εκτός συνόρων δυστυχώς
κυρίως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι τι μπορεί
να ακολουθήσει Δεν έχουμε να χάσουμε μόνο
εμείς από μια ρήξη Από ποιον θα πάρουν τα
350 δις ευρώ Θα μας καταλάβουν διερωτάτο
για το αυτονόητο προ ημερών ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής για να συμπληρώσει

ότι και για τους Ευρωπαίους θα

υπάρξουν συνέπειες όχι μόνο οικονομικές
και πολιτικές αλλά και στην ίδια τη δομή της
Ευρώπης και της Ευρωζώνης

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγητής
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά
Χαράλαμπος Γκότσης Οι συνέπειες στην
Ευρωζώνη από ένα Grexit θα ήταν μεγάλες
τόσο οικονομικά όσο και σε θέμα γοήτρου
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αμφισβητηθεί
η ενότητα της Ευρώπης και θα δημιουργηθεί
ένα κακό προηγούμενο το οποίο θα το ξαναβρείς

μπροστά σου στην επόμενη κρίση γιατί

στην οικονομία πάντα υπάρχουν κρίσεις
του συστήματος επισημαίνει ο καθηγητής

Οι κίνδυνοι γιο την παγκόσμια
οικονομία και η χαρά των κερδοσκόπων

Με την Ελλάδα να αποχωρεί από την Ευρωζώνη

λίγοι είναι αυτοί που βλέπουν κινδύνους
για το ευρώ Αντίθετα περισσότεροι είναι
εκείνοι που ανησυχούν για την παγκόσμια οι¬

κονομία εξαιτίας ενός Grexit Ίσως γιατί αυτοί

βίωσαν τους κραδασμούς που προκλήθηκαν
από την πτώχευση μιας τράπεζας και μπορούν

να υπολογίσουν τι μπορεί να συμβεί αν

στη θέση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
βρίσκεται μια χώρα

Τη στιγμή που ο αγέρωχος Δρ Σόιμπλε καταφεύγει

στα παιχνιδάκια με τα σοκολατένια
ευρώ ο εμμονικός με την ώρα επικεφαλής
του Eurogroup ασκεί πίεση λέγοντας ότι ο

χρόνος τελειώνει και μόνο ο Γάλλος υπουργός

Οικονομικών Μισέλ Σαπέν καταφέρνει
να ψελλίσει ότι ένα Grexit εκτός από καταστροφή

για την Ελλάδα θα ήταν ένα πρόβλημα
και για την Ευρωζώνη ακόμη κι αν σήμερα

είμαστε πολύ πιο ισχυροποιημένοι σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται σαφώς πιο
υπεύθυνοι μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο

Μάλλον οι ίδιοι γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ

αντιμετωπίζουν και πάλι προβλήματα με
τους δείκτες της οικονομίας ενώ στην Κίνα

επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης και η

Μέση Ανατολή είναι ένα βήμα πριν από την τέλεια

καταιγίδα Από τον πρώην υπουργό Οικονομικών

των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς μέχρι τον

σημερινό Τζακ Λιου οι πολιτικοί αρμόδιοι
για την οικονομία φωνάζουν για τους κινδύνους

στους Ευρωπαίους ομολόγους τους
Μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη

ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια
οικονομία και κανείς δεν πρέπει να έχει την
εντύπωση ότι οι χρηματαγορές έχουν πλήρως

κοστολογήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο δήλω¬

σε ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του
Λευκού Οίκου Τζέισον Φόρμαν απαντώντας
ουσιαστικά στις καθησυχαστικές δηλώσεις
Σόιμπλε ότι ένα ελληνικό ατύχημα δεν

μπορεί να προκαλέσει ντόμινο στην Ευρωζώνη

πολλώ δε μάλλον στην παγκόσμια οικονομία

Αλήθεια πώς θα μπορούσε να ερμηνευθεί η

μακαριότητα των Ευρωπαίων μπροστά σε μια
καταστροφή Μήπως εξυπηρετεί κάποιους
από αυτούς ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο Μήπως

θέλουν να μοιραστούν τη χαρά των διεθνών

κορακιών που περιμένουν με ανυπομονησία

την ανακοίνωση ενός πιστωτικού

γεγονότος με θύμα μια χώρα της Ευρωζώνης
Τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε βλέπει και ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Κομμένος
πίσω από τις προσπάθειες να μην έχει αίσιο
τέλος η ελληνική περιπέτεια Ο κ Σόιμπλε με
ένα 3 που κατέχει στην παγκόσμια οικονομία
έχοντας ουσιαστικά προσπαθήσει να περάσει
ότι η Ευρώπη είναι δικό του μαγαζί θα παίζει
με τους μεγάλους Αυτό είναι μια προσωπική
του πολιτική την οποία ακολουθούν αρκετές
χώρες του Βορρά και δεν ενδιαφέρονται καν
τι γίνεται στον Νότο Αν επιβληθεί η άποψη του
κ Σόιμπλε δεν υπάρχει λύση επισημαίνει ο
κ Κομμένος Και μοιραία γίνονται οι συνειρμοί

που θέλουν τον υπουργό Οικονομικών
της Γερμανίας να συντάσσεται με την πιο

σκληρή θέση των βιομηχάνων της Κεντρικής
και Βόρειας Ευρώπης για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων

με τον αναπτυγμένο Βορρά και τον
υπανάπτυκτο και χειραγωγήσιμο Νότο

ΟΑμερικανός ΥΙΗ Λ

ΤζακΛιονΙΟ
ΟΤάββοςΥμΟΙΚ
ùfaoêfl Earn1

Οκαθηνπιής
OiKovt ψίκών
Χοράβαμπος

Γκ&οης
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ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ BATIKIQTH

ΦΟΒΑΤΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΤΑΤ
Πώς νοσοκομεία και ΔΕΚΟ άνοιξαν
ιην πόρτα στο ΔΝΤ

Ν
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έα προσπάθεια να πέσει σκοτάδι
στα όσα συνέβησαν το 2009 γύρω
από τους εθνικούς λογαριασμούς

έτσι ώστε η χώρα να ριχτεί στα Τάρταρα
των Μνημονίων σηματοδοτεί η πρόταση
να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο εκ μέρους
του εισαγγελέα Εφετών Αντώνη Λιόγα
προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Η

πρόταση του εισαγγελέα κατατέθηκε σε
χρόνο-ρεκόρ καθώς η δικογραφία με τις
καταθέσεις των Ανδρέα Γεωργίου Μανώ
λη Κοντοπυράκη και Νίκου Στρόμπλου

έφυγε για το Συμβούλιο Εφετών

στις 30 Απριλίου
με μόνο μία

από τις κα
ταθέσεις

αυτές να είναι
έκτασης 45 σελίδων

συνοδευόμενη από άλλες 60 σελίδες
συνημμένα έγγραφα Δεν είναι η πρώτη
φορά που επιχειρείται η υπόθεση των παραποιημένων

στοιχείων της Στατιστικής
Υπηρεσίας να κλείσει πρόωρα Ανάλογη

προσπάθεια έγινε και το 2014 από τον
αντεισαγγελέα Εφετών Ιωάννη Κούτρα

Η πρότασή του όμως απορρίφθηκε

από το Συμβούλιο Εφετών
Και τώρα επανέρχεται εκείνη ακριβώς

η πρόταση με μία επιπλέον σελίδα
από τον εισαγγελέα Εφετών Αντώνη Λιόγα

στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί
ακυρώνοντας όχι μόνο την απόφαση του
Συμβουλίου Εφετών αλλά και τον τελευταίο

γύρο ανακρίσεων και επανεξέτασης
μαρτύρων αφήνοντας ερωτήματα για το
αν λήφθηκε υπόψη το νέο υλικό

Να αναφερθεί ότι ο εισαγγελέας Εφετών

Αντώνης Λιόγας είχε αναλάβει και
την υπόθεση του δομημένου γαλάζιου
ομολόγου των 280 εκατ ευρώ το οποίο
υπερκοστολογημένο κατέληξε το 2006
σε τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία Από τα
δεκαπέντε άτομα που έστειλε στο εδώλιο
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
το 201 1 δεν υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος
του υπουργείου Οικονομικών

Η προσπάθεια να τεθεί στο αρχείο το
σκάνδαλο της Στατιστικής Υπηρεσίας
με το οποίο τεχνηέντως φούσκωσαν
τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος
ώστε να φανεί επιβεβλημένη η υπαγωγή

στα Μνημόνια εξυπηρετεί πολλούς
εντός κι εκτός Ελλάδας Πρώτα και κύρια

04/06-10/06/15
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τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου

που δεν θα λογοδοτήσει για όσα
συνέβησαν επί διοίκησής του Στο απυρόβλητο

θα μείνουν επίσης οι πολιτικές
ευθύνες του τότε υπουργού Οικονομικών
Γιώργου Παπακωνσταντίνου όπως και οι
ευθύνες της Eurostat που είχε πρωταγωνιστικό

ρόλο στη φαλκίδευση των στατιστικών

στοιχείων αποκαλύπτοντας έτσι
ότι το σχέδιο φουσκώματος του ελλείμματος

μπορεί να μην ήταν καν ελληνικής
επινόησης

Η υπόθεση ωστόσο της ΕΛΣΤΑΤ αν

ανοίξει έχει να βγάλει πολλούς λαγούς
Από την υπόθεση των δεκαεφτά ΔΕΚΟ που

παράτυπα εντάχθηκαν στον τομέα της Γενικής

Κυβέρνησης καθώς καμία άλλη κυβέρνηση

της EE δεν ακολουθούσε αυτή
την πρακτική επιβαρύνοντας έτσι τα δημόσια

οικονομικά με 1 8 1 2 δις ευρώ μέχρι

το swap της Goldman Sachs που κόστισε
5,28 δις ευρώ αλλά και τις περίφημες νοσοκομειακές

δαπάνες ύψους 4,5 δις ευρώ
που το κράτος ουδέποτε πλήρωσε ουδείς
εισέπραξε βάρυναν όμως το δημόσιο
χρέος του 2009

Ραδιουργίες με τις οφειλές
Για το θέμα των νοσοκομειακών δαπανών

τα Επίκαιρα μίλησαν με στέλεχος
της Στατιστικής Υπηρεσίας που περιέγραψε

τι ακριβώς συνέβη προτίμησε όμως
λόγω του κλίματος φόβου που επικρατεί
να διατηρήσει την ανωνυμία του

Τον Οκτώβριο 2009 συνέπεσαν δύο γεγονότα

που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην
ψευδή διόγκωση των νοσοκομειακών οφειλών

η αλλαγή κυβέρνησης από τις ξαφνικές
βουλευτικές εκλογές και η αποστολή στη
Eurostat των συσσωρευμένων νοσοκομεια¬

κών οφειλών 2005-2008 που εκκρεμούσαν
Είναι κοινή πρακτική των περισσότερων
νεοεκλεγμένων κυβερνήσεων να ισχυρίζονται

ότι κληρονόμησαν σωρεία προβλημάτων

από την προηγούμενη κυβέρνηση Η

νοοτροπία αυτή οδήγησε τη νέα ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών να αρπάξει την
παρουσιασθείσα ευκαιρία εκμεταλλευόμενη

ένα συστημικό πρόβλημα του δημόσιου
τομέα να το ονομάσει παραχάραξη των

στοιχείων και να αναθεωρήσει τις συσσωρευμένες

νοσοκομειακές οφειλές ώστε
να καταλήξει σε μια παράνομη υπερεκτίμηση

του δημόσιου ελλείμματος και χρέους
για την περίοδο 2005-2009 Το σοκαριστικό
είναι ότι η υπερεκτίμηση αυτή δεν ήταν το

αποτέλεσμα μεταφοράς για πολιτικούς λόγους

δαπανών από άλλα έτη στα έτη 2005

2009 αλλά το αποτέλεσμα επιβάρυνσης
όλων των ετών της θητείας της προηγούμε
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Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Παηακωνσζανιίνου με ιον εηικεφαβής
ιης ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου

νης κυβέρνησης με ποσά δισεκατομμυρίων
ευρώ που ήταν φανταστικά Και το πιο σοκα
ριστικό είναι ότι η Eurostat συνεργάστηκε εν
γνώσει της επ αυτού

Αντίθετα με άλλες χώρες που αυτές οι
πρακτικές όταν αποκαλυφθούν τιμωρούνται

στην Ελλάδα το παιχνίδι με τα στοιχεία
έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις καταλήγοντας

στην οικονομική καταστροφή που βιώνουμε

σήμερα

Η τέλεια δικαιολογία
Πού στηρίχθηκε όλη αυτή η στατιστική

απάτη Στην περίπτωση των νοσοκομειακών

οφειλών δύο κυρίως γεγονότα διευκόλυναν

τη διαστρέβλωση των στοιχείων το
συστημικό πρόβλημα της ύπαρξης απαρχαιωμένων

λογιστικών συστημάτων στον
δημόσιο τομέα και οι μυστικές διαβουλεύσεις

της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης με ανώτατα

στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου όπως μαθεύτηκε αργότερα για να
υπαχθεί η χώρα στο Ταμείο

Ποιο ευρύτερο πολιτικό σχέδιο εξυπηρετούσαν

οι μεθοδεύσεις αυτές Για
να αναλάβει το ΔΝΤ τον έλεγχο της χώρας
έπρεπε να συμβεί κάτι δραματικά σοκαρι
στικό Η ιδέα μιας δημοσιονομικής κρίσης
σε συνδυασμό με τα αποκαλούμενα Greek

Statistics εμφανίστηκε ως η τέλεια δικαιολογία

για την εισβολή του ΔΝΤ στα ευρωπαϊκά

πράγματα Έτσι στατιστικές πρακτικές
όπως η ταχυδακτυλουργική

επινόηση
ψεύτικων μη υπαρχόντων

ελλειμμάτων
που είχαν εξαχθείαπό
τις εκκρεμούσες νοσοκομειακές

οφειλές
της περιόδου 2005
2008 αποδείχτηκαν
ως η πιο αντιπροσωπευτική

στατιστική
ραδιουργία των ετών
2009 και 2010

Ποια είναι η διαδικασία

που ακολουθείται

στις προμήθειες

των νοσοκομείων και την πληρωμή
τους σε Ελλάδα και EE Στην Ελλάδα όπως
και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τα δημόσια

νοσοκομεία παραδοσιακά προμηθεύονται

φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό από
προμηθευτές που συνήθως πληρώνονται
αργότερα από την ημερομηνία παράδοσης
λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αξιολόγησης

του νόμιμου των καταβολών από το
Ελεγκτικό Συνέδριο Σχετικά με την Ελλάδα

Η προσπάθεια κάλυψα του
σκανδάλου ins Στατιστικής
Υπηρεσίας που τεχνηέντως

φούσκωσε τα στοιχεία
για το έλλειμμα και το xpéos
ώστε να φανεί επιβεβλημένη

η υπαγωγή στα Μνημόνια
εξυπηρετεί πολλούς

εντός κι εκτός Ελλάδας

τον Σεπτέμβριο του 2009 είχε συσσωρευτεί
μεγάλος αριθμός μη αξιολογημένων νοσοκομειακών

οφειλών των ετών 2005-2008 και
ταυτόχρονα η συνολική

αξία αυτών των
οφειλών δεν ήταν
ακόμα γνωστή Η Ελλάδα

δεν είναι η μόνη
χώρα που έχει αυτά
τα στατιστικά προβλήματα

Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Φαρμακοβιομηχανιών

EFPIA

που περιλαμβάνει
πολυεθνικές όπως οι
Roche και Novartis
το 201 1 τα ευρωπαϊκά
κράτη χρωστούσαν

12-15 δις ευρώ στη φαρμακοβιομηχανία
που αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από
έναν χρόνο

Τα 1,2 δις ευρώ έγιναν 6,6 δις
Πώς συγκεκριμένα έγινε η στατιστική

αλχημεία Στις 2 Οκτωβρίου του 2009
δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές του
Οκτωβρίου του 2009 και μέσα στο πλαίσιο

των ευρωπαϊκών διαδικασιών η ΕΣΥΕ
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Ανασταίνουν πρόταση που απορρίφθηκε
από το Συμβούλιο Εφετών

ΤΩΝ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
Ins 5 Μαΐου 2015 ο Εισαγγε

mL Ά Kpjjj^k rtéas Εφετών κ Avxcovios Λιό
1 i

ι yas χρεώθηκε τη δικογραφία
ins ΕΛΣΤΑΤ για τα εγκλήματα
ins ψευδοί διόγκωσηε του
δημοσίου ελλείμμαχο5 2009
σε βαθμό κακουργήματο και

xns napäßaons καθήκονχο5 κατ εξακολούθηση cos ποινική πράξη και oris 25
Μαΐου 2015 ο cos άνω Εισαγγελέα5 κατέθεσε την Πρότασή του npos το Συμβούλιο

Εφετών Αθηνών Σημειώνουμε ότι η δικογραφία είναι ιδιαιτέρου ογκώδη
και έχει απόλυτα εξειδικευμένο περιεχόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται cos διεπιστημονικό

συνδυάζοντα5 us ιδιαίτερα πολύπλοκε5 έννοιεβ ins Στατιστική5 και
Εθνικολογιστική5 επιστήμη5 των Μαθηματικών xns Μακρο-Οικονομική5 των
Μαθηματικών και ins επιστήμη xns Οικονομετρία5 Επιπλέον η κατανόηση τη5

δικογραφίαί απαιτεί πλήρη γνώση ins ευρωπαϊκήβ μεθοδολογία5 ΕΣΛ95 και των
συναφών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Γνωματεύσεων Εμπειρογνωμόνων για
την αντικειμενική μέτρηση του δημοσίου xpéous και ελλείμματοε Σημειώνουμε
ακόμα ότι όσο γνωρίζουμε ο Εισαγγελέαβ Εφετών κ Avxcovios A\ô\as δεν είχε
προηγουμένου εμπλακεί στη συγκεκριμένη δικογραφία

Η Πρόταση Λιόγα ουσιαστικά ξεθάβει την περσινή Πρόταση του Αντεισαγγε
λέα Εφετών κ Ιωάννη Κούτρα και την επικολλά cos νέα Πρόταση aKupcovovxas
ουσιαστικά και npos τεράστια έκπληξή μα5 το Βούλευμα 1212/2014 του Συμβουλίου

Εφετών Αθηνών το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά την άποψή
του προέκυψαν από το μέχρι τούδε αποδεικτικό υλικό επαρκείβ ενδε/ςε/s ενο
xns και επιβάλλεται η αντίκρουση wus με ουσιαστική απολογία του κατηγορούμενου

Η Πρόχαση Λιόγα δεν αναφέρεται καν σχα νέα σχοιχεία που προέκυψαν από
χην επανάληψη xns Kùpias avàKpions Απλώβ υιοθεχεί χην απορριφθείσα παλιά

Πρόταση Κούιρα Υπενθυμίζουμε ότι η Πρόταση Κούτρα είχε ευθυγραμμιστεί με
την αναφορά τπ5 AvaKpixpias Kupias Ε Πεδιαδίτη για αρχειοθέτηση των στατιστικών

εγκλημάτων Όμω5 η κυρία Ε Πεδιαδίτη αφενό5 παρεκτράπη cos npos τα
δικαστικά ins καθήκοντα ôncos έγινε φανερό από i\s δύο πειθαρχικέ5 διώξει
ens και αντίστοιχε5 καταδίκε5 ins και αφετέρου προέβαλε cos αθωωτικέ5 για τον
πρόεδρο τη5 ΕΛΣΤΑΤ ενδείξεΐ5/αποδείξεΐ5 i\s μαρτυρίεβ του πρώην Πρωθυπουργού

κ Γ Α Παπανδρέου και του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ Γ Παπα
κωνσχανχίνου J

που τώρα λέγεται ΕΛΣΤΑΤ είχε στείλει στη
Eurostat τους πίνακες ελλείμματος και
χρέους που περιελάμβαναν μια προσεγγιστική

εκτίμηση των νοσοκομειακών οφειλών

ίση με 2,3 δις ευρώ που είχαν προκύψει
από συνήθη έρευνα της ΕΣΥΕ Η νέα

κυβέρνηση φούσκωσε το ποσό των 2,3
δις ευρώ στα 6,6 δις ευρώ όπως περιγράφεται

στην τεχνική έκθεση του υπουργείου
Οικονομικών του Φεβρουαρίου του 2010

βασιζόμενη σε έρευνα του υπουργείου
και όχι της ΕΣΥΕ Έτσι η ψευδής διόγκωση
αντιστοιχούσε στο εντυπωσιακό ποσό των

5,4 δις ευρώ καθώς σύμφωνα με την ίδια
τεχνική έκθεση από τα 6,6 δις μόνο τα 1,2

δις ευρώ είχαν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο Και όχι μόνο αυτό αλλά η παρανομία

αυτή επιχειρήθηκε να φορτωθεί
μόνο σε ένα έτος το 2008 Τότε η Eurostat
το απέρριψε αυτό γράφοντας Στην ανακοίνωση

της 21ης Οκτωβρίου 2009 ένα
ποσό 2,5 δις ευρώ προστέθηκε στο δημόσιο

έλλειμμα του 2008 επί του ποσού των
2,3 δις ευρώ Αυτό έγινε σύμφωνα με τις
ελληνικές Αρχές κάτω από εντολή που

δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών

παρά το γεγονός ότι το πραγματικό ύψος
των νοσοκομειακών οφειλών είναι ακόμα
άγνωστο ότι δεν υπήρχε δικαιολογία για
την επίρριψη αυτού του ποσού στο 2008
και όχι σε προηγούμενα χρόνια ενώ και η
ΕΣΥΕ είχε εκφράσει την διαφωνία της προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το
υπουργείο Οικονομικών

Αργότερα τον Απρίλιο του 2010 η
Eurostat υπαναχώρησε στις παράνομες
απαιτήσεις της νέας κυβέρνησης ίσως διότι
οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής

Υπηρεσίας ασχολούνταν με το να βρουν
τρόπους να φορτώσουν τους κυβερνητικούς

λογαριασμούς με πρόσθετο παράνομο
ΧΡέος

Η υπαναχώρηση της Eurostat τον Απρίλιο

του 2010 ήταν ξεκάθαρα αντίθετη με
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΣΑ95 βλ
ESA95 παρ 3.06 EC No 2516/2000 άρθρο
2 Commission Reg EC No 995/2001 και
αντίθετη με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
κυρίως όσον αφορά στις αρχές της ανεξαρτησίας

των στατιστικών μετρήσεων της
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των
στατιστικών

Μια εντυπωσιακή παραβίαση του νόμου
είναι ότι μεγάλο μέρος των νοσοκομειακών
οφειλών ποτέ δεν καταβλήθηκε από την
ελληνική κυβέρνηση στις φαρμακευτικές
εταιρείες γιατί ενάμιση μήνα μετά την παράνομη

διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος
το υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε

με τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε αυτές
να δεχτούν έκπτωση 30 για την περίοδο
2005-2008

Επίσης στη συνέχεια ακόμη κι αυτές οι
αυθαίρετα μειωμένες τιμολογήσεις συρρικνώθηκαν

περαιτέρω επειδή οι προμηθευτές
των νοσοκομείων πληρώθηκαν με ομόλογα
μηδενικού μάλιστα επιτοκίου τα οποία
κουρεύτηκαν με το PSI τον Φεβρουάριο

του 2012 κατά 47,5 με το εναπομείναν
ποσό να είναι καταβλητέο σε βάθος τριακονταετίας

Το σκάνδαλο με χις νοσοκομειακές δαπάνες

είναι ένα μόνο από χα πολλά που

έχουμε να μάθουμε αν επιτέλους ανοίξει
ο φάκελος της ΕΛΣΤΑΤ Γι αυτό χον λόγο
η υπόθεση δεν πρέπει να μπει στο αρχείο
όπως πρότεινε ο αρμόδιος εισαγγελέας
λίγες μέρες μάλιστα πριν καταθέσει ο κατηγορούμενος

πρόεδρος της Αρχής Ανδρέας

Γεωργίου
www.leonidasvatikiotis.gr
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Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού

Διαμαρτύρονται
για την έλλειψη
προσωπικού
την εργασιακή
εξουθένωση και
την οικονομική
ασφυξία του

νοσοκομείου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή

στις 8 π.μ στα Επείγοντα του Ευαγγελισμού

αποφάσισε το Δ.Σ του Συλλόγου

των Εργαζομένων για τις δραματικές
ελλείψεις προσωπικού τον οικονομικό
στραγγαλισμό του νοσοκομείου και την
εργασιακή εξουθένωση των εργαζομένων
θα ακολουθήσει παρέμβαση στη διοίκηση
του νοσοκομείου

Η χρηματοδότηση του νοσοκομείου βρίσκεται

σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα και
δημιουργεί σε όλους τη βάσιμη ανησυχία
για το πώς θα λειτουργήσει το μεγαλύτερο
νοσοκομείο της χώρας το αμέσως επόμενο
διάστημα σημειώνει σε ανακοίνωσή του το

Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ το μηνιαίο

κόστος λειτουργίας σύμφωνα με τον
μειωμένο προϋπολογισμό του 2015 είναι
7,5 εκατ ευρώ στο νοσοκομείο έχουν διατεθεί

για το πρώτο τρίμηνο μόλις 4,85 εκατ
ευρώ Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τις
συνέπειες Στο θέμα αυτό δεν υπήρξε καμιά

συγκεκριμένη δέσμευση από πλευράς
υπουργείου υπογραμμίζεται

Οσον αφορά τις ελλείψεις που ανέρχονται
σε 450 νοσηλευτές και αθροιστικά σε

όλες τις ειδικότητες φτάνουν τους 1 000
εργαζομένους τονίζουν ότι η διευκρίνιση
που έλαβαν από τον αναπληρωτή υπουργό

ήταν ότι καμία άσπρη μπλούζα μόνιμου
προσωπικού δεν θα μπει στα νοσοκομεία
μέσα στο 201 5 από τις 4.500 που εξήγγειλε
η κυβέρνηση λόγω συγκεκριμένου προϋπολογισμού

και χρονοβόρων διαδικασιών
προσλήψεων

Επιπλέον οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι
οφείλονται πάνω από 16.000 ρεπό στο
μη ιατρικό προσωπικό και χιλιάδες ρεπό
στο ιατρικό προσωπικό και απαιτούν να
ληφθούν μέτρα από τις υπηρεσίες ώστε
να προγραμματιστούν άμεσα κανονικές
άδειες 2014-2015 και ρεπό που οφείλονται

λόγω της υπερεργασίας τους
Νχα.Β
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ΑΙΚ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Φορολόγηση
ποσών που έχουν
αποδοθεί σε
παρσχσυς υγείας

Σχέδιο για τη φορολόγηση των
πραγματικών χρηματικών ποσών

που έχουν αποδοθεί στους
παράχους υπηρεσιών υγείας επεξεργάζεται

η γενική γραμματέας

Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα
Σαββαΐδου Για το θέμα αυτό

μάλιστα πραγματοποιήθηκε
χθες σύσκεψη της κ Σαββαΐδου
και του προέδρου του Πανελληνίου

Ιατρικού Συλλόγου Μιχαήλ
Βλασταρακου παρουσία του διευθυντή

Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΕΟΠΥΥ Κων Μπαρούς

και υπηρεσιακών παραγόντων
Η συνάντηση ορίστηκε με παρέμβαση

του υπουργού Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή Στη
σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα

που έχουν προκύψει με
τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν

σταλεί στους παρόχους υπηρεσιών

υγείας Ο πρόεδρος
του ΠΙΣ ζήτησε από τη γενική
γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
να διορθωθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών

και να σταλούν στους
παρόχους υγείας νέες με τα
χρηματικά ποσά τα οποία έχουν
στην πραγματικότητα αποδοθεί
Ο κ Βλασταράκος σημείωσε ότι
δεν έχει υπολογιστεί το ποσό
των 24 εκατ ευρώ των διαγνωστικών

εξετάσεων στον προϋπολογισμό

των 328 εκατ ευρώ του
2014 Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει

υπολογιστεί το clawback του
δευτέρου εξαμήνου του 2014 καθώς

και τα clawback και rebate
σύμφωνα με το ατομικό όριο κάθε

παρόχου Η κυρία Σαββαΐδου
εξέφρασε την πρόθεση της να τακτοποιήσει

το ζήτημα προς την
κατεύθυνση της φορολόγησης
των πραγματικών χρηματικών
ποσών που έχουν αποδοθεί
στους παρόχους υπηρεσιών υγείας

Για το θέμα αυτό και προκειμένου

να γίνουν οι ανάλογες
ρυθμίσεις ορίστηκε συνάντηση
μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων

του ΕΟΠΥΥ και της γ.γ
Δημοσίων Εσόδων
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Εισάγονται στην Ελλάδα 250.000 ευρώ ανά μελέτη

Ενέσεις ρευστότητας με καθε
έγκριση κλινικής μελέτης

Εχουμε καθαρή αύξηοη
οίο ΑΕΠ της χώρας μας

η οποία υπερβαίνει κατά πολύ

τις 500.000 ευρώ ανά κλινική

μελέτη
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α νασα για την οικονομία

της χώρας αποτελούν

οικλινικές μελέτες
κάθε φορά που εγκρίνεται μια

κλινική μελέτη εισάγονται στην
Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ και
προκαλείται σύμφωνα με τους δημοσιευμένους

δημοσιονομικούς
πολλαπλασιαστές καθαρή αύξηση
στο ΑΕΠ της χώρας μας η οποία
υπερβαίνει κατά πολύ τις 500.000

ευρώ ανά κλινική μελέτη
Η φαρμακευτική βιομηχανία

προτίθεταινα επενδύσει περαιτέρω
στην Κλινική Έρευνα ενισχύοντας
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

και κοινωνίας υπερτετρα
πλασιάζοντας ταερευνητικά κονδύλια

σε διάστημα δύο τριών ετών
Ωστόσο όπως δήλωσε ο πρόεδρος

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
ΕπιχειρήσεωνΕλλάδας ΣΦΕΕ

κ Πασχάλης Αποστολίδης βασική
προϋπόθεση είναι η ενθάρρυνση
και η παροχή κινήτρωνγιατα επεν

Π Αποστολίδης ΣΦΕΕ

δυτικά σχέδια του Κλάδου και n επίλυση

τωνδυσλειτουργιών που δεν
ευνοούσαν μέχρι τώρα τις όποιες
αποφάσεις εταιρειώνγια περαιτέρω
επενδύσεις στη χώρα όπως π.χ στη
παραγωγή καιστις κλινικέςμελέτες
που μπορούν πραγματικά να μεταφραστούν

άμεσα σε νέους πόρους
και νέες θέσεις εργασίας άρα ανάπτυξη

που η χώρα μας έχει ανάγκη
τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και
υλοποίησητηςπολιτικήςΥγείας που

σήμερα επανασχεδιάζεται
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Κλινικών Μελετών πραγματοποιήθηκε

στο πλαίσιο των εργασιών

του 2ο ATHENS HEALTH
FORUM υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ
ειδική συνεδρία με θέμα Κλινική
έρευνα και καινοτόμες θεραπείες

στην Ελλάδα Ανάγκη ή πολυτέλεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία το
2014 κατατέθηκαν 741 αιτήσεις διενέργειας

κλινικών μελετών νέων
και τροποποιήσεων προς αξιολόγηση

εκ τωνοποίωντο 55-60 αφορούσε

οε Κλινικές Μελέτες Αιματολογίας

και Ογκολογίας
Ο κ Αποστολίδης αναφερόμενος
συνολικά στη Στρατηγική του

Κλάδου υπογράμμισε τη βούληση
του Συνδέσμου να υποστηρίξει με
πράξεις τεχνογνωσία νέες προτάσεις

την προσπάθεια της χώρας να
βγει από την περιπέτεια των τελευταίων

ετών και να τη βοηθήσει να
καταστεί ανταγωνιστική δύναμη
στον τομέα του Φαρμάκου και ειδικότερα

στην προσέλκυση Κλινικών
Μελετών Ο ΣΦΕΕ ανακοίνωσε τη
σύσταση ΕιδικήςΑντιπροεδρίας και
Επιτροπής Κλινικών Μελετών η
οποία αναμένεται να συντονίσει τις
πρωτοβουλίεςτου Κλάδου προς την
κατεύθυνση της συνεργασίας με όλους

τους θεσμικούς φορείς για την
ενθάρρυνσητωνΚλινικώνΜελετών
στη χώρα μας Στόχοςτης Επιτροπής
είναι η δημιουργία διαύλου για την
ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

σχετικά με τα βήματα που γίνονται

σε καινοτόμες μεθόδους και
θεραπείες που αναμένεται να ωφελήσουν

χιλιάδες ασθενείς Μάλιστα
ο αρμόδιοςΑντιπρόεδροςτου ΣΦΕΕ

κ Σπύρος Φιλιώτης ιόνισε ότι αποτελεί

οτρατηγτκό στόχο να γίνει
απολύτως κατανοητό ότιοι κλινικές
μελέτες είναι μεγάλη επένδυση
που m θέλετ η κοινωνία δεν κοότι
ζει στο κράτος εντσχύει και δεν
προσβάλλει κοινωνικά αγαθά και
οι εταιρείες είναι εδώ για να την υλοποιήσουν

Επίσης σημείωσε ότι
πέραν του προφανούς οφέλους στο
πεδίο του φαρμάκου η διεξαγωγή
κλινικών ερευνών έχει νόημα να
είναι άξονας προτεραιότητας όχι
μόνο για τον κλάδο αλλά και για τη
χώρα μας

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν
στοιχείαβάσειτων οποίωνεκτιμάται
ότι το 2015 θα υπάρξει μια φθίνουσα
πορεία στις κλινικές μελέτες η οποία

ανέρχεται στο 12"/ο Προκειμένου
να αντιστραφεί η εικόνα αυιή

παρουσιάστηκαν προτάσεις για την
επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης

καθώς καιγια την προσέλκυση
μεγαλύτερου αριθμού κλινικών
μελετών με κεντρικό στόχο τη μείωση

της γραφειοκρατίας και τη συστηματική

τήρηση ίου χρονοδιαγράμματος

έγκρισης των κλινικών
μελετών σύμφωνα με την κοινοτική
και εθνική νομοθεσία Συγκεκριμένα

αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη
δημιουργίαΜητρώου/Βάσης Δεδομένων

τοοποίο θα παρέχει πρόσβαση
στα στατιστικά δεδομένα
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Υπολειτουργούν Ευαγγελισμός και Ιπποκράτειο

Υπσ κατάρρευση δύσ
μεγάλα νσσσκσμεία

Εμπλοκή με τις
4.500 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Μόνο στον Ευαγγελισμό
λείπουν περίπου 1.000

εργαζόμενοι

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο
κόκκινο βρίσκεται n

λειτουργία των δημόσιων
νοσοκομείων εξαιτίας της

υποχρηματοδότησής τους και των
ελλείψεων προσωπτκσΰ Ενδεικτική
είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο
νοσοκομείο της χώρας στον Ευαγγελισμό

όπου το μηνιαίο κόστος
λειτουργίας σύμφωνα με τον μειωμένο

προϋπολογισμό του 20 1 5 είναι
7,5 εκατ ευρώ και έχουν διατεθεί
για όλο το πρώτο τρίμηνο του έτους
μόλις 4,85 εκατ ευρώ Παράλληλα
κενές παραμένουν 1.000 θέσεις
προσωπικού

Οι εργαζόμενοι μάλιστα εκφράζουν

την έντονη ανησυχία τους για
το πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο

το αμέσως επόμενο διάστημα
Την ίδια στιγμή άνθρακες αποδεικνύονται

οι εξαγγελίες περί
4.500 προσλήψεωνγιατην ενίσχυση
του ΕΣΥ Ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός σε συνάντηση

που είχε με τους εργαζομένους

διευκρίνισε ότι λόγω συγκεκριμένου

προϋπολογισμού και χρονοβόρων

διαδικασιών προσλήψεων
καμιά άσπρη μπλούζα μόνιμου

προσωπικού δεν θα μπει στα

νοσοκομεία το 2015
Σύμφωνα με τα στοιχεία του

Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό

οι ελλείψεις μόνο στους
νοσηλευτές είναι πάνω 450 ενώ αθροιστικά

σε όλες τις ειδικότητες
είναι περίπου 1.000 Εξαιτίας των
ελλείψεων το νοσοκομείο χρωστά

στους εργαζόμενους πάνω από
16.000 ρεπό στο μη ιατρικό προσωπικό

και χιλιάδες ρεπό στο ιατρικό
προσωπικό που δικαιούται ρεπό
μετά από κάθε εφημερία

Θύμα των ελλείψεων είναι και
τα καινούργια χειρουργεία

καθώςλειτουργούν
οι 10 από τις 15 νέες
χειρουργικές αίθουσες

Παρόμοια κατάσταση

επικρατεί και στο
Ιπποκράτειο Αθηνών
Μάλιστα διευθυντές και
επιμελητές που υπηρετούν

στο Παθολογοανα
τομικό Τμήμα του νοσοκομείου
προχώρησαν σε εξώδικη διαμαρτυρία

κατά της διοίκησης
Σύμφωνα με την εξώδικη διαμαρτυρία

των ιατρών η έλλειψη ιατρικού

προσωπικού στο Παθολογο
ανατομικό Τμήμα του νοσοκομείου
έχει οδηγήσει στη δυσλειτουργίατου
συγκεκριμένου τμήματος Όπως αναφέρουν

μεταξύ άλλων σι διενεργούμενες

εξετάσεις ανέρχονται σε
10.000 ετησίως με συνέπεια να αναλογούν

περίπου 2.500 εξετάσεις
ανά ιατρό και σε περιόδους αδειών
3.000 εξετάσεις όταν ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος είναι 1.000

Αποτέλεσμα της έλλειψης ιατρού

προσωπικού είναι οι απαντήσεις

να καθυστερούν πέραν του
μήνα με ό,τι συνεπάγεται για τους
ασθενείς

ΘΑΝΑΤΟΣ Εν τω μεταξύ ένας
58χρσνος ασθενής από την Πάρο
έχασε τη ζωή του κατά τη διακομιδή
του με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ λίγο
πριν φτάσει σενοσοκομείο της Αθήνας

Ο άτυχος άνδρας το πρωί της
περασμένηςΔευτέρας μεταφέρθηκε

στο Κέντρο Υγείας της
Πάρου όπου και υποβλήθηκε

σε εξετάσεις Η υγεία

του ωστόσο εμφάνισε

επιδείνωση και οι
γιατροί έκριναν αναγκαία

τη διακομιδή του
στο νοσοκομείο της Σύρου

Μία ώρα αργότερα
έφτασε ασθενοφόρο και

στις 6 το πρωί της Τρίτης μεταφέρθηκε

με πλωτό μέσο στη Σύρο
Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε

σειρά άλλων εξετάσεων και ο επιμελητής

γιατρός ζήτησε να μεταφερθεί
σε νοσοκομείο της Αθήνας και

σε μονάδα εντατικής θεραπείας Το
μεσημέρι της Τρίτης τον παρέλαβε
ελικόπτερο του ΕΚΑΒ αλλά εν
πτιίσει προς την Αθήνα ο άτυχος
άνδρας άφησε την τελευταία του
πνοή Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

ο θάνατος προκλήθηκε από
τοξικό σοκ και πνευμονική εμβολή
που οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα

σε σηψαιμία

Σοβαρές ελλείψεις

προσωπικού

και υποχρηματοδό

τηοη βάζουν στην

εντατική την Υγεία
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Έχαοε την πρωτοκαθεδρία στις ελληνικές εξαγωγές η Τουρκία

Η Ιταλία κορυφαίος προορισμός
των ελληνικών προϊόντων

Εκρηκτική άνοδο

παρουσίασαν οι εξαγωγές

ελληνικού ελαιολάδου

το πρώτο τρίμηνο του 2015

Λύο
πρωταγωνιστές ανέδειξε

το πρώτο τρίμηνο του 2015

για το εξωτερικά εμπόριο
της χώρας Από τη μία πλευρά αναδεικνύονται

οι εκρηκτικές αυξήσεις
στις εξαγωγές ελαιολάδου λόγω των
ευνοϊκών δεδομένων εγχώριας
παραγωγής οε σχέση με τον ανταγωνισμό

και από την άλλη οι πιέσεις
στον κλάδο των πετρελαιοειδών
εξαιτίας των χαμηλότερων διεθνών
τιμών του πετρελαίου Οι αντίρροπές
αυτές επιδόσεις προκάλεσαν σημαντικές

ανακατατάξεις τόσο στον
προϊοντικό όσο και στον γεωγραφικό

χάρτη των ελληνικών εξαγωγών
με τις χώρες της Ε Ε αλλά και της
Βορείου Αφρικής-ΜέοηςΑνατολής
να απορροφούν τα μεγαλύτερα μερίδια

ελληνικών προϊόντων Ειδικότερα

σύμφωνα με ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

και του Κέντρου Εξαγωγικών
Ερευνών και Μελετών ΚΕΕΜ στην
κορυφή των ελληνικών εξαγωγών
βλ Πίνακα βρίσκονται τα ορυκτέλαια

πετρελαίου και ακολουθεί το
ελαιόλαδο τα φάρμακα το αλουμίνιο

σε πλάκες και τα εμπιστευτικά
προϊόντα Παράλληλα υπάρχει αλλαγή

σκυτάλης στην πρώτη θέση της
κατάταξης ως προς τους κύριους
προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών

με την Ιταλία να προσπερνά
πλέον την Τουρκία η οποία αποτελούσε

το σημαντικότερο προορισμό
των ελληνικών εξαγωγών από τις
αρχές του 2013 Τις δύο αυτές χώρες
ακολουθούν κατά σειρά η Γερμανία

ΤΑ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

κατάταξης α
τρίμηνο 2015

1 Ορυκτέλαια πετρελαίου 1.743,6

2 Παρθένο λάδι 178,2

3 Φάρμακα στη λιανική πώληση 170,9

4 Αλουμίνιο σε πλάκες 0,2mm 1513

5 Εμπιστευτικά προϊόντα 139,2

6 Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας
πληροφοριών

119,2

7 Ψάρια 96,0

8 Σωλήνες κάθε είδους 92,0

9 Ελιές και λαχανικά παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

91,2

10 Βαμβάκι 85,1

Τα ποσά οε εκατ ευρώ

n Κύπρος n Βουλγαρία στην 6η
θέση ανεβαίνουν οι ΗΠΑ από τη 1 On

θέση και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν

το Ηνωμένο Βασίλειο η
Αίγυπτος η Ισπανία και ο Λίβα
νος

Αντίθετα μείωση καταγράφεται
στις εξαγωγές προς τις υπόλοιπες
χώρες του ΟΟΣΑ Ισλανδία Νορβηγία

Ελβετία Τουρκία 23,2 προς
τα Βαλκάνια κατά 4,6 προς την
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών

ΚΑΚ 25,2 προς τη Μ Ανατολή

και Β Αφρική 8,9 προς
τις Χώρες Αφρικής εκτός Β Αφρικής

4,3 και προς τη ΝΑ Ασία
κατά 23,1 προς την Κίνα κατά
17,1 και προς τις Λοιπές Χώρες

κατά 50,6

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Να
σημειωθεί ότι η συνολική αξία των

εξαγωγών στο πρώτο τρίμηνο του
2015 μειώθηκε κατά 1,8 και υποχώρησε

στα 6,27 δισ ευρώ από 6,38
δισ ευρώ στο α τρίμηνο του 2014
Ωστόσο αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή

προκύπτει εκρηκτική αύξηση
της τάξης του 14 ή αύξηση κατά
549 1 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αναθεώρησε πτωτικά σης εαρινές
προβλέψεις της την εκτίμηση της
πορείας εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών

Η Κσμισιόν προβλέπει πλέον

αύξηση της τάξης 4,1 έναντι
προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση

της τάξης του 5,6 Πιθανή απώλεια

μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας
από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας

υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλεια

μισής ποσοστιαίας μονάδας
από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ
της χώρας
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Παράταση στο θρίλερ της διαπραγμάτευσης
Νέα συνάντηση αύριο Τσίπρα Γιουνκέρ Παραμένει το χάσμα για τα μέτρα Σύγκλιση στα πλεονάσματα
Στην πλέον κρίσιμη φάση ins και με αβέβαιη την
τελική έκβαση εισέρχεται η με στοιχεία θρίλερ

διαπραγμάτευση ms Αθήνας με τους εταίρους

καθώς χθες αποφασίστηκε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ να έχουν αύριο Παρασκευή
νέα συνάντηση στην οποία αναμένεται να είναι
παρών και πάλι ο επικεφαλής του Eurogroup
Γερούν Ντάισελμπλουμ Αντικείμενο της χθεσινής
πολύωρης συζήτησης ήταν η κοινή πρόταση

συμφωνίας των θεσμών για το περιεχόμενο της
οποίας αλλά και για τις ελληνικές θέσεις ο κ
Τσίπρας είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία
με τους κ.κ Αγκελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ
Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών ανέδειξε ο
κ Τσίπρας που παρότι αναγνώρισε ως θετική
την προοπτική μείωσης των πρωτογενών πλε

λ Το ΔΝΤ αποδέχεται την πληρωμή των
τριών δόσεων μαζίστο τέλος Ιουνίου

ονασμάτων που ζητούνται από την Ελλάδα χαρακτήρισε

την ελληνική πρόταση ως τη μόνη
ρεαλιστική και απέρριψε μέτρα όπως η κατάργηση
του ΕΚΑΣ και η αύξηση κατά δέκα μονάδες του
ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα Η πρόταση που υπεβλήθη

στην ελληνική πλευρά κατά πληροφορίες
απέχει πολύ από αρκετές από τις έως τώρα κόκκινες

γραμμές της Αθήνας Συγκεκριμένα προβλέπει

τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων 3 δισ
ευρώ για το 2015 κυρίως μέσω αλλαγών στον

ΦΠΑ περικοπές στις συνταξιοδοτικές δαπάνες
έως 900 εκατ ευρώ φέτος και 1 8 δισ το 2016
και αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης
Παράλληλα ζητείται η ιδιωτικοποίηση του ΑΔ
ΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ και η εφαρμογή
σειράς μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ Πάντως οι
δίαυλοι μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν
ανοικτοί ενώ ο κ Τσίπρας άφησε να εννοηθεί
ότι η Αθήνα θα καταβάλει τη δόση προς το ΔΝΤ

την Παρασκευή

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώ τον υποδεχόταν εγκάρδια χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ

Πρωτογενή πλεονάσματα
Δανειστές 1 για το 2015 2 το 2016 3 το 2017 και
3,5 το 2018
Κυβέρνηση 0,6 του ΑΕΠ φέτος 1,5 ίου ΑΕΠ το 2016
Πρόβλεψη Μνημονίου 3 το 2015 4,5 το 2016 και το
2017 και 4,2 του ΑΕΠ το 2018
Δανειστές Ζητούν 3 δισ ευρώ επιπλέον μέτρα

Εισφορά αλληλεγγύης
Κυβέρνηση Προτείνει αύξηση άνω των 30.000 ευρώ ως εξής
2 αντί 1,4 για 30.001 έως 50.000 ευρώ
4 αντί 2,1 για 50.0001 έως 100.000 ευρώ
6 αντί 2,8 για 100.001 έως 500.000 ευρώ
8 αντί 2,8 για 500.001 ευρώ και άνω

ΦΠΑ
Δανειστές 11 φάρμακα τρόφιμα και ξενοδοχεία και
23 όλα τα άλλα νια επιπλέον έσοδα 1,8 δισ ευρώ
Κυβέρνηση 6 11 23 Μόνο ία φάρμακα στο 6 Το ειδικό

καθεστώς των νησιών καταργείται από 1ης Οκτωβρίου

Ασφαλιστικό
Δανειστές Παραμένει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μη
εφαρμογή με ισοδύναμα
Δανειστές Μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 0,5
του ΑΕΠ φέτος αντί 0,25 και κατά 1 του ΑΕΠ το 2016

Εργασιακά
Δανειστές Καμία ανατροπή μνημονιοκών νόμων

ιδιωτικοποιήσεις
Δανειστές ΑΔΜΗΕ Ελληνικό και περιφερειακά αεροδρόμια

Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ
Δανειστές Εφαρμογή όπως προβλεπόταν

ψ Ρύθμιση 100 δόσεων
Δανειστές Επανεξέταση νια να μη συμπεριλαμβάνει τους
μεγάλους οφειλέτες ή να πληρώνουν περισσότερα

Καμία αναφορά για χρέος
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Παραμένει το χάσμα Αθήνας εταίρων
Πολύωρες συνομιλίες Τσίπρα Γιουνκέρ που θα συνεχιστούν και αύριο Οι διαφωνίες για νέα μέτρα και η σύγκλιση για τα πλεονάσματα

Της ανταποκρίτριας μας σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Χάσμα συνεχίζει να χωρίζει την Αθήνα και tous
eccnious μετά τη σχεδόν πεντάωρη συνάντηση
που είχε χθεβ ο Ελληναε πρωθυπουργέ αρχικά
με τον πρόεδρο ms Ennponns και στη συνέχεια
με τον πρόεδρο του Eurogroup Γ Ντάισελμ
πλουμ στο κτίριο ms Κομισιόν eras Βρυξέλλε3
Την Παρασκευή θα υπάρξει νέα συνάντηση
με την ίδια σύνθεση σε μια προσπάθεια να
επιτευχθεί συμφωνία Ηταν μια καλή εποικοδομητική

συνάντηση Σημειώθηκε npôoôos
στην κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών
στη βάση διαφόρων προτάσεων Συμφωνήθηκε
ότι θα συναντηθούν εκ νέου Θα συνεχιστεί η
εντατική δουλειά ανέφερε ανακοίνωση ms
Κομισιόν μετά το népas ras ouvàvmans

Χθες για πρώτη φορά παρουσιάστηκε επίσημα
η πρόταση των θεσμών που φαίνεται αρκετά
δύσκολη KaOcos σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο

που έχει γνώση των συγκεκριμένων
μέτρων οι εταίροι ζητούν μεν από την ελληνική
κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλότερα
από αυτά που είχε η Ελλάδα μέχρι τώρα αλλά
τα οποία οδηγούν στην ανάγκη για νέα μέτρα
üijious 3 δισ ευρώ Συγχρόνου μέσα στην πρόταση

περιλαμβάνονται περικοπέ3 στο συνταξιοδοτικό

σύστημα και καμιά ανατροπή των
μέτρων που έχουν αποφασιστεί για ασφαλιστικό
και εργασιακά aifmvovras πολύ μικρά περιθώρια
για ελιγμού5 Enions η μη αναφορά στο θέμα
του xpéous αφήνει πολύ μικρά περιθώρια πα
pouoiaons virais στον Ελληνα πρωθυπουργό
Ο κ Toinpas στη λήξη ms ouvâvmons δήλωσε
ότι παρά τη φιλική και εποικοδομητική συνάν¬

τηση η μόνη ρεαλιστική πρόταση στο τραπέζι
είναι η ελληνική πρόταση unovocivras ότι
αυτή των θεσμών δεν είναι αποδεκτή Από τη
μια ο πρωθυπουργό5 χαρακτήρισε θετική τη
συζήτηση για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα

αλλά συγχρόνου τόνισε ότι μία χώρα
που τα τελευταία 5 χρόνια έχει χάσει 25 του
ΑΕΠ ms δεν μπορεί να αποδεχτεί προτάσειε
που κόβουν το ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχουε
ή να ανέβει ο ΦΠΑ στο ρεύμα κατά 1 0 μονάδε5
Αυτέε δεν είναι προτάσεΐ5 αποδεκτέ5 για συζήτηση

τόνισε Ο κ Toinpas υπονόησε ότι
δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την πληρωμή
6ôons 300 εκατ npos το ΔΝΤ την Παρασκευή
και τόνισε ότι οι συζητήσει θα συνεχιστούν
την Παρασκευή για μία κοινά αποδεκτή λύση
ôncos τη χαρακτήρισε

Από χθεε το μεσημέρι όμω5 οι προσδοκίε5

είχαν μειωθεί για κάποια σημαντική απόφαση
στη συνάντηση καθο-s ο εκπρόσωπο3 ms Επι
Tporais Μ Σχοινόί δήλωσε ότι δεν περιμένουμε
μία τελική λύση σήμερα είναι μία πρώτη συζήτηση

και στον ίδιο τόνο ήταν και η δήλωση
του προέδρου του Eurogroup ο onoios πριν
ξεκινήσει η συνάντηση χθε5 το απόγευμα δήλωσε

να μην περιμένουμε κάποια λύση σήμερα
και ότι υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να
γίνει ακόμα Ο κ Ντάισελμπλουμ προσήλθε
στο κτίριο ms Envtponâs το απόγευμα πριν
από τον κ Τσίπρα συνοδευόμενθ5 από τον
Τόμα5 Βίζερ και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο
ms Envcporms Αμέσου μετά oris 20.30 ξεκίνησε
η συνάντηση μεταξύ Γιουνκέρ Τσίπρα Ο πρω
θυπουργόε συνοδευόταν από τον Γ Δραγασάκη
τον Ν Παππά και τον Γ Σακελλαρίδη ενώ
oris Βρυξέλλεε ενσωματώθηκε στην αποστολή

και ο Ευ Τσακαλώτθ5 Ενώ ο κ Χουλιαράκη3
επικεφαλήε ms ελληνική3 διαπραγματευτική5
ομάδα και ο àveponos με την καλύτερη των
διαπραγματεύσεων δεν ήταν στην αρχική συνάντηση

καλέστηκε εσπευσμένα ενώ είχε αρχίσει

η συνάντηση για να συμβάλει στη συζήτηση
με Tis τεχνικέ3 του γνώσει Η συνάντηση του
κ Τσίπρα με τον κ Γιουνκέρ διήρκεσε περίπου
δύο ώρε5 και στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο
στο οποίο συμμετείχε και ο Ντάισελμπλουμ
Το δείπνο την ώρα που γραφόταν το άρθρο
δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί Ο κ Ντάισελμπλουμ
αποχώρησε από το κτίριο ms Κομισιόν και
ύστερα από επίθεση από ônpoaiOYpàipous
ενώ έκλειναν οι πόρτε5 του ασανσέρ στο ξενοδοχείο

όπου διέμενε δήλωσε ότι ήταν καλή η
συνάντηση και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση
Tis επόμενε5μέρε5
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Υψηλοί τόνοι
από το Βερολίνο
Στη σκληρή γραμμή μέχρι τέλους παραμένει το Βερολίνο
με τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
να διατηρεί υψηλούς τόνους έναντι της Αθήνας και
την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελνα είναι πιο προσεκτική
στις διατυπώσεις της χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται
επί της ουσίας Με την πρόταση των θεσμών που
είναι πλέον έτοιμη και αρκετά σκληρή σε σχέση με
τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κ Αλέξη Τοίπρα ο
κ Σόιμπλε τονίζει ότι είχα προειδοποιήσει τον Αλ
Τσίπρα να μη δίνει υπερβολικές υποσχέσεις ενώ παρουσιάζεται

μάλλον απαισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών είχε επαναλάβει

παρόμοια σχόλια την περασμένη Παρασκευή
δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συμμεριστεί την αισιοδοξία

που εκφράστηκε στην Αθήνα για επικείμενη
συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των
τριών θεσμών Δεν έχω καμία πληροφορία που να
δείχνει μια σημαντική ζωτική αλλαγή δήλωσε

Οσον αφορά τις προτάσεις της ελληνικός κυβέρνησης
που έφερε ο κ Τσίπρας μαζί του στη συνάντηση με
τον κ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ ο εκπρόσωπος του γερμανικού

υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως δεν
εμφανίζονται

επαρκείς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις

των τριών θεσμών και τόνισε ότι με βάση τα
σχόλια και τα δημοσιεύματα αυτή η λίστα δεν είναι
η τελευταία λύση στο πρόβλημα

Η πρόταση από τους τρεις θεσμούς θα είναι η
βάση για τις συνομιλίες είπε ο εκπρόσωπος και
αυτό επιβεβαιώνεται και από Ευρωπαίους αξιωματούχους

που περιέγραψαν την ελληνική πρόταση
μάλλον ως ασαφή

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ είπε ότι
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ εργάζονται
υπό υψηλή πίεση για να βρουν μια συμφωνία για
την Ελλάδα Ολη η δουλειά που κάνουμε αυτή την
περίοδο έχει στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ολοκλήρωσης

του προγράμματος εντός του χρονοδιαγράμματος

που έχει συμφωνηθεί είπε χαρακτηριστικό
καθώς και αυτή έχει επωμιστεί μέρος της διαπραγμάτευσης

με τις συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με τον κ
Αλ Τσίπρα αλλά και την
κρίσιμη συνάντηση της
περασμένης Δευτέρας
στην καγκελαρία

Αρκετά αυστηρό ήταν
και το μήνυμα του συνήθως

mo διαλλακτικού αν
τικαγκελαρίου Γκάμπριελ
που είπε ότι η Ευρώπη
έχει κάνει πολλά για να
κρατήσει την Ελλάδα στο
ευρώ Δεν θα πληρώσουν
οι Γερμανοί την απροθυμία

των Ελλήνων Εχει έρθει n ώρα n Ελλάδα να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις

είπε χαρακτηριστικά

Σόιμπλε Είχα
προειδοποιήσει
τον Αλ Τσίπρα να
μη δίνει υπερβολικές

υποσχέσεις
Αυστηρό μήνυμα
Γκάμπριελ

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μ Ρούτε είπε ότι δεν
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας

από την Ευρωζώνη καθώς παραμένει δύσκολη
η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Αθήνας και
των πιστωτών Η κυβέρνηση έχει δώσει πολλές υποσχέσεις

Σημαντικός όμως είναι και οι δηλώσεις που έρχονται
από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζαε Μάριο Ντράγκι ο οποίος επισήμανε ότι θα
πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή συμφωνία και ισχυρή
συμφωνία είναι αυτή που παράγει ανάπτυξη που
είναι κοινωνικά δίκαιη αλλά και οικονομικά βιώσιμη
Επίσης ερωτώμενος σχετικά με το ύψος των πρωτογενών

πλεονασμάτων είπε ότι θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης
δηλαδή εμφανίστηκε θετικός σε μείωση του στόχου

Ισορροπίες κρατάει ο Ολάντ
Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά

Ολάντ θέλησε να κρατήσει περισσότερο τις ισορροπίες
και τόνισε ότι δεν πρέπει να ζητάς πάρα πολλά από
την Ελλάδα ώστε να μην πνιγεί η ανάπτυξη αλλά
δεν γίνεται να ζητάει και πολύ λίγα γιατί αυτό θα
έχει συνέπειες για την Ευρωζώνη Σύμφωνα με τον
Γάλλο πρόεδρο η συμφωνία είναι ώρες ή μέρες
μακριά Την ίδια αισιοδοξία για συμφωνία εξέφρασε
και ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Ντε Γκίντος ο
οποίος είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία
με την Αθήνα

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης
ESM Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι θα κάνουμε
τα πάντα για να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη

όμως επισήμανε πως η βοήθεια θα πρέπει
να συνοδεύεται από όρους καθώς οι πόροι δεν είναι
απεριόριστοι

Αυστηρός ήταν για μία ακόμη φορά ο Αυστριακός
υπουργός Οικονομικών Χανς Γεργκ Σέλινγκ Ολες
οι προοπτικές τις οποίες έχουμε είναι δυσάρεστες
είπε σε συνέντευξή του στο νέο τεύχος του περιοδικού
Forbes Austria την αυστριακή έκδοση του Forbes
που πρόκειται να κυκλοφορήσει

Μάλιστα ο κ Σέλινγκ σημείωσε neos οι Αυστριακοί
ψηφοφόροι απέναντι oîous onoious ο iôios είναι
υπεύθυνης δεν θέλουν να διαθέσουν περαιτέρω
χρήματα για την Ελλάδα
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Πάνω Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ υποδέχεται τον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα λίγο
πριν από τη χθεσινή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες Κάτω Η ελληνική ομάδα διαπραγμάτευσης που συνοδεύει τον κ Τσίπρα
κ Ευκλείδης Τσακαλώτος Νίκος Παππάς Γιάννης Δραγαοάκης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Η ελληνική θέση
στην ατζέντα
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οο πάω στις Βρυξέλλες στη συνάντηση με τον Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ για να συζητήσουμε πάνω στην πρόταση
της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός
κ Αλέξης Τσίπρας λίγα πριν αναχωρήσει από την Αθήνα
με προορισμό τη βελγική πρωτεύουσα Το κείμενο προσχέδιο

των εταίρων για μια συμφωνία με την ελληνική
κυβέρνηση δεν είχε φθάσει ακόμη στον πρωθυπουργό
Παρά το γεγονός ότι στο Μαξίμου είχαν ενημερωθεί από
το βράδυ της Τρίτης ότι υπήρχε ενδεχόμενο να δινόταν
στην ελληνική αντιπροσωπεία τότε τελικά κάτι τέτοιο
δεν έγινε Ετσι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αμέσως
μετά την ανακοίνωση της συνάντησης με τον κ Γιουνκέρ
επέμεναν ότι εκεί θα συζητηθεί η ελληνική πρόταση σε
μια σαφή προσπάθεια να φανεί ότι n Αθήνα διατηρεί σε
κάποιο βαθμό την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά και
ότι οι όποιες συζητήσεις διαπραγματεύσεις σε ανώτατο
πλέον επίπεδο γίνονται επί
δύο κειμένων και όχι επί των
θέσεων των δανειστών και
σε μια διαδικασία με χαρακτηριστικά

τελεσιγράφου
Η επικοινωνία του επικεφαλής

της Κομισιόν με τον πρω
θυπουργό αργά το βράδυ
της Τρίτης και n πρόσκληση
που του απηύθυνε να μεταβεί
στις Βρυξέλλες ενεργοποίησαν

έναν κύκλο διαβουλεύσεων

με την ηγεσία των εταίρων

Ετσι συμφωνήθηκε αρχικά για χθες το μεσημέρι
να πραγματοποιηθεί επικοινωνία του κ Τσίπρα με τη Γερμανίδα

καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ Τελικά η επικοινωνία αυτή μετατέθηκε
για μερικές ώρες και έγινε το απόγευμα εξαιτίας της αναχώρησης

του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες
Η Αθήνα εμφανίσθηκε να αιφνιδιάζεται αρχικά από

τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι στη συνάντηση με
τον κ Γιουνκέρ είχε προσκληθεί και πρόκειται να συμμετέχει

ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμ
πλουμ αλλά και εκπρόσωποι της ΕΚΤ και του ΔΝΤ Συνεργάτες

του κ Τσίπρα ανέφεραν λίγες ώρες αργότερα
ότι η πολιτική διαπραγμάτευση Θα γινόταν με τον κ Γιουνκέρ

και εφόσον χρειαζόταν να συζητηθούν τεχνικές
λεπτομέρειες για την συμφωνία θα διευρυνόταν o κύκλος
των συμμετεχόντων

Ο κ Τσίπρας στις δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για
Βρυξέλλες εξέφρασε για άλλη μια φορά τη βεβαιότητα
ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης θα κάνει αυτό που
πρέπει Θα προσχωρήσει στον ρεαλισμό καθιστώντας
και πάλι σαφές ότι η Αθήνα προσδοκά σε μια πολιτική
απόφαση για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
και την επίτευξη συμφωνίας

Συνεργάτες του
πρωθυπουργού
υποστήριζαν πως
κατά τη συνάντηση
αντικείμενο δεν θα
ήταν μόνο η πρόταση

των θεσμών
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Σαμαράς Να διασφαλιστεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός
ΓουΠίΙΡΓΟΥΠ ΤΕΡΖΗ

Την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης

αναμένει η Νέα Δημοκρατία

με τον πρόεδρο xns κ
Αντώνη Σαμαρά να υπογραμμίζει
ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να διασφαλιστεί o ευρωπαϊκός
προσανατολισμός της χώρας αλλά

και να επικρίνει την κυβέρνηση
ότι με τις καθυστερήσεις

της πριν καν πάρει το οποιοδήποτε

μέτρο μάς έχει οδηγήσει
στην ύφεση με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να είναι η μόνη ευρωπαϊκή

χώρα σε αυτή τη θέση
Μιλώντας σε εκδήλωση για

την παρουσίαση του βιβλίου του
πρ υπουργού Υγείας Μάριου
Σαλμά με τίτλο Θέμα ιδεολογίας
ή όχι μόνο ο κ Σαμαράς έκανε
λόγο για την ανάγκη ισορροπίας
μεταξύ της ιδεολογίας και της
πραγματικότητας φέρνοντας ως

παράδειγμα τη δική του διακυβέρνηση

Η ιδεολογία μας ήταν
αντίθετη με την επιβολή φόρων
Ασκήσαμε δύσκολη πολιτική
αλλά βγάλαμε τη χώρα στην ανάκαμψη

στα πλεονάσματα στις
αγορές Ξεκινήσαμε να μειώνουμε
τους φόρους

Περί συμφωνίας ο λόγος
Την ίδια ώρα και ενώ βρισκόταν

σε εξέλιξη η συνάντηση μεταξύ
των κ Γιουνκέρ και Τσίπρα ο κ
Σαμαράς ρωτήθηκε από Γιαπωνέζα

δημοσιογράφο η οποία βρίσκεται

στην Ελλάδα για να καλύψει

τα σχετικά με τη διαπραγμάτευση

εάν η Ν.Δ προτίθεται
να στηρίξει τη συμφωνία Δεν
μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι
πριν να το δούμε Αλλά σε κάθε
περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται

ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός
απάντησε χαρακτηρι

Η ιδεολογία μας ήταν
αντίθετη με την επιβολή
φόρων Ασκήσαμε δύσκολη

πολιτική αλλά
βγάλαμε τη χώρα στην
ανάκαμψη ανέφερε
ο τέως πρωθυπουργός
στικά ο πρόεδρος της αξιωματικής

αντιπολίτευσης
Στο επιτελείο του κ Αντώνη

Σαμαρά σημειώνεται προκειμένου
με αυτό τον τρόπο να αναδειχθεί

και η συντριπτική για
την ελληνική οικονομία αβελτηρία

της κυβέρνησης Τσίπρα ότι
η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς

ουσιαστικό ξεκίνησε μόλις
την προηγούμενη εβδομάδα όταν
και οι δύο πλευρές μπήκαν στη

συζήτηση για τα μεγέθη του προϋπολογισμού

και τα μέτρα Πλέον
στη Συγγρού πιθανολογούν και
αναμένουν την τελική συμφωνία
n οποία εκτιμούν ότι θα είναι
επώδυνη για τη συγκυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ Οι ίδιοι
κύκλοι δεν αποκλείουν ο κ Τσί
πρας να καταφύγει και σε εκλογές
με τον κ Κ Καραγκούνη να σπεύδει

χθες να διασκεδάσει το
κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε
από δηλώσεις στελεχών σχετικός
με την εκλογική τύχη της Ν.Δ
Αν n εντολή σ.σ που θα ζητήσει

ο κ Τσίπρας δεν έχει καμία
σχέση με την προηγούμενη και
λέει άλλα πράγματα γιατί μόνο
τότε θα μπορεί να θες να αναβαπτίσεις

την εντολή σου να
ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση
η Ν.Δ δεν φοβάται καθδλου τις
εκλογές είναι πραγματικά καλοδεχούμενες

ο κόσμος όταν θα

έρθει η ώρα των αποφάσεων θα
κρίνει και θα συγκρίνει

Δέσμευση Διαθεσίμων
Εν τω μεταξύ η Ν.Δ και πιθανόν

και τα υπόλοιπα κόμματα που
ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική

έπεσε θύμα της ταμειακής
στενότητας του Δημοσίου Τα ποσά
που παρακρατούνται 10 από
τη μισθοδοσία των βουλευτών του
κόμματος για να καλύψουν τις λειτουργικές

ανάγκες της Ν.Δ ουδέποτε

έφτασαν στα ταμεία της
Συγγρού Πρόκειται για ένα ποσό
περί τις 40.000 50.000 ευρώ μηνιαίως

το οποίο σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις στελεχών της Συγγρού
μετά και από επικοινωνία που
είχαν αρμοδίως προφανώς δεσμεύτηκε

για την κάλυψη των
υποχρεώσεων του Δημοσίου για
τις δόσεις προς το ΔΝΤ και την
καταβολή μισθών και συντάξεων
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Μέτρα ύψους
3 δια το 2015
ζητουν οι θεσμοί
Τι προβλέπει η ΙΟσέλιδη πρόταση
των δανειστών προς την Αθήνα

Των ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
καιΣΠΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Πρωτογενή πλεονάσματα υψηλότερα 

από εκείνα που προτείνει η
Αθήνα, τα οποία οδηγούν στην
ανάγκη για νέα μέτρα ύψους 3
δισ. ευρώ φέτος, περικοπές στις
δαπάνες για το συνταξιοδοτικό
σύστημα και καμία ανατροπή των
μέτρων που έχουν αποφασιστεί
για ασφαλιστικό και εργασιακά
είναι οι βασικοί άξονες της πρότασης 

των δανειστών της χώρας
προς την κυβέρνηση. Σύμφωνα
με Ευρωπαίο αξιωματούχο που
μίλησε στην «Κ», τα βασικά σημεία
της ΙΟσέλιδης πρότασης των δανειστών 

προς την Αθήνα είναι:
1.	Πρωτογενή πλεονάσματα: 1%

για το 2015, 2% του ΑΕΠ το 2016,

Μεταξύ άλλων, υψηλότερα 

πρωιογενή πλεονάσματα 

από εκείνα που
προτείνει η κυβέρνηση,
περικοπές στις δαπάνες
για το συνταξιοδοτικό.

3% του ΑΕΠ το 2017 και 3,5% του
ΑΕΠ το 2018. Αν και είναι χαμηλότερα 

από τους στόχους που
υπήρχαν στο Μνημόνιο (3% το
2015, 4,5% το 2016 και το 2017
και 4,2% του ΑΕΠ το 2018), είναι
υψηλότερα από αυτά που προτείνει
η Αθήνα (0,6% του ΑΕΠ φέτος,
1,5% του ΑΕΠ το 2016). Επί της
ουσίας, για να επιτευχθούν οι στόχοι 

που προτείνουν οι δανειστές,
απαιτούνται νέα μέτρα ύψους 3
δισ. για φέτος. Μεταξύ των μέτρων
που έχει προτείνει η Αθήνα είναι
και n αύξηση της έκτακτης εισφοράς 

στα εισοδήματα άνω των
30.000 ευρώ, με τους συντελεστές
να αυξάνονται σταδιακά από το
2% έως και το 8% για τα εισοδήματα 

άνω των 500.000 ευρώ. Να
σημειωθεί ότι εισοδήματα άνω
των 100.000 ευρώ δηλώνουν στην
Ελλάδα περισσότερα από 7.000
φυσικά πρόσωπα.

2.	ΦΠΑ: Να υπάρχουν δύο συντελεστές, 

11% και 23%. Στο 11%
θα υπάγονται φάρμακα, τρόφιμα

και ξενοδοχεία, ενώ στο 23% όλα
τα υπόλοιπα προϊόντα. Η κυβέρνηση 

θα κληθεί να επιλέξει ποιες
κατηγορίες τροφίμων θα υπαχθούν
στο 23% και είναι προφανές ότι
όσο περισσότερα ενταχθούν στον
υψηλό συντελεστή τόσο υψηλότερα 

θα είναι τα έσοδα. Υπενθυμίζεται 

ότι οι θεσμοί έχουν ζητήσει
από τις αλλαγές στον ΦΠΑ να αυξηθούν 

τα έσοδα κατά 1,8 δισ.
ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η
κυβέρνηση έχει προτείνει τρεις
συντελεστές (6%, 11%, 23%), με
τα φάρμακα -μόνο- να εντάσσονται 

στον χαμηλό συντελεστή.
Επίσης, προτείνει οι νέοι συντελεστές 

στα νησιά να εφαρμοστούν
από την 1η Οκτωβρίου.

3.	Ασφαλιστικό: Παραμένει η
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αλλά 

δίνεται n δυνατότητα στην ελληνική 

πλευρά να βρει ισοδύναμα
μέτρα σε περίπτωση που δεν θέλει
να την εφαρμόσει. Επίσης, η Ελλάδα 

από τον Ιούλιο θα πρέπει
να αυξήσει τον περιορισμό των
δαπανών του συνταξιοδοτικού
συστήματος από 0,25% του ΑΕΠ
σε 0,5% του ΑΕΠ (περικοπή περίπου 

450 εκατ. ευρώ) και να προχωρήσει 

σε περαιτέρω μείωση 1%
του ΑΕΠ το 2016 (άλλο 1,8 δισ.
ευρώ). Κάτι το οποίο, εάν εφαρμοστεί, 

δεν αποκλείεται να «κρύβει» 

και μειώσεις στις συντάξεις.
4.	Εργασιακό: Να σταματήσει

κάθε ανατροπή μνημονιακών νόμων 

και να μην προχωρήσει η
αύξηση του κατώτατου μισθού.

5.	Ιδιωτικοποιήσεις: Να προχωρήσει 

η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
και να συνεχιστούν οι αποκρατικοποιήσεις 

του Ελληνικού και των
περιφερειακών αεροδρομίων.

6.	Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ: Να συνεχιστούν 

οι μεταρρυθμίσεις από
την πρώτη εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ.

7.	Ρύθμιση για 100 δόσεις: Να
επανεξεταστεί η ρύθμιση, ώστε
να μη συμπεριλαμβάνει τους μεγάλους 

οφειλέτες ή να τους αναγκάζει 

να πληρώνουν γρηγορότερα
και μεγαλύτερα ποσά.

Σύμφωνα με τον ίδιο Ευρωπαίο
αξιωματούχο, στην πρόταση των
δανειστών δεν υπάρχει αναφορά
για το θέμα της νέας ρύθμισης
του ελληνικού χρέους.
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Η νέα κλίμακα Οι προτάσεις
της έκτακτης για την πορεία

εισφοράς του πρωτογενούς
€12.001 €20.000 πλεονάσματος

0,7 Β Κυβέρνηση Δανειστές Τι προβλέπει
το Μνημόνιο

€20.001 €30.000 1 0.6
1,4 2015 1,0

WBÊÊÊBÈÊÊBÊÊÊBBÊ 3,ο
€30.001 €50.000

από 1,4 σε 2 1 1»5

2016 WÊÊÊÊÊÊÊÊi 2,0

€50.001 €100.000
από 2,1 σε4

WÊÊÊÊÈÈÊÊËBÊÊBÊÊÈËËÊÊÊÊÊÈÊ 4,5

2017
€100.001 €500.000

από 2,8 σε 6

WËÊSÊRÊ&BÊBtBMÊË 3,0
WÊÊÊÊÊKÊKËftv §^SK ν 4,5

2018€500.001 και πάνω

από 2,8 σε8
W/ÊÊÊÊÊÊBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 3,5
1»É 4,2

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.Δ

Ερμαιο του λαϊκισμού η Υγεία
Πολιτική δίωξη χαρακτηρίζει ο υπεύθυνος Τομέα Υγείας

της Ν.Δ Χρήστος Κέλλας την απομάκρυνση του διοικητή του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Δρομοκαΐτειου Π

Θεοδωράκη και κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι εκτελεί
διαταγές που δίνουν οι συνδικαλιστές Χωρίς καμία διαδικασία

αξιολόγησης με στόχο δήθεν την αποκατάσταση της εργασιακής

ειρήνης και της εύρυθμης λειτουργίας του ΨΝΑ αποτελεί

πολιτική δίωξη και μία ακόμη απόδειξη πως ο χωρος της
Υγείας κλυδωνίζεται και πα\ινωδεί έρμαιο ενός ακραίου λαϊκισμού

που πλειοδοτεί υπόσχεται και ακυρώνει κάθε μεταρρυθμιστική

προσπάθεια δήλωσε
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Παναγιώτης Κουρουμπλής Δημήτρης Στρατούλης Γιώργος Ρωμανίας

Δημήτρης Κοντός Αναστάσιος Πετρόπουλος Νίκος Μανιαδάκης

Μ Conferences Ιδιωτική ασφάλιση Θέμα πολιτικής ή ανάγκη

Ανοίγει σ διάλογος
γιατο ασφαλιστικό
Κ άτω από δύσκολες για τη

χώρα μας ουνθήκες το σύστημα

κοινωνικής ασφάλισης

αντιμετωπίζει οικονομικές
και ρυθμιστικές πιέσεις με τα ταμεία

να ενοποιούνται και να πρα
σαρμόζουντις παροχές τους Ευλόγα

εγείρονται ζητήματα όπως
εάν n ιδιωτική ασφάλιση μπορεί
να διαδραματίσει σημπληρωμα
τικό ρόλο υπό ποιες προϋποθέσεις

κι αν τελικά ο συμπληρωματικός

της ρόλος είναι θέμα πολιτικής

ή ανάγκη Η Ναυτεμπο
ρική αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλιση

είναι κεφαλαιώδους σημασίας

πυλώνας προστασίαςγια το
σύνολο του ελληνικού πληθυσμού

και ότι η αντιμετώπιση των
ζητημάτων που τηναφορούν αποτελεί

επιτακτική ανάγκη για την
ελληνική οικονομία αλλά και την
κοινωνία διοργανώνει στο πλαίσιο

των Ναυτεμπορική/confe
rences το Ιο Ασφολισπκό Συνέδριο

με θέμα Ιδιωτική Ασφάλιση
Είναι θέμα πολιτικής ή ανάγκη

το οποίο θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αίθουσα

Banquet Στόχος του Συνεδρίου

είναι να σημβάλει στη
διερεύνηση της προοππκής σύγκλισης

της Πολιτείας με τον κλάδο

της ιδιωτικής ασφάλισης και
να ενημερώσει για το πως n ιδιωτική

ασφάλιση μπορείνα καταστεί
βασικός πυλώνας οικονομικής

ανάπτυξης με ποιον τρόπο η
εφορμογή της Οδηγίας Solvency
Π αποτελεί εχέγγυο για την αξιο
πισηα της ασφαλιστικής αγοράς
πώς η ιδιωτική ασφάλιση θα μπορούσε

να ασκήσει συμπληρωματικό

ρόλο στο δημόσιο σύστημα

οτιντάξεων και υγείας και
πόσο θα ουνεισέφεραν στην οικονομία

και τηνκοινωνία τα επαγ
γελματικά ταμεία

Τρας ενότητες
Η βασική θεματολογία του συ
νεδρίου χωρίζεται σε τρεις ενότητες

Ιδιωτική Ασφάλιση βασικός πυλώνας

για την οικονομική ανάπτυξη

Ωρα αποφάσεων για Επαγγελματικά

Ταμεία Ιδιωτικές Συντάξεις

Κύρια Ασφάλιση
Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού

τομέα στην Υγεία
Στους μέχρι τώρα επιβεβαιωμένους

ομιλητές του Συνεδρίου
περιλαμβάνονται από την πλευρά

της κυβέρνησης οι Παναγιώτης

Κουρουμπλης υπουργόςΥγείας

Δημήτρης Στρατούλης αναπληρωτής

υπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης και Γιώργος Ρωμανίας

γενικός γραμματέας Κοινωνικής

Ασφάλισης καθώς και οι

Δημήτρης Κοντός πρόεδρος ΕΟ
ΠΥΎ Αναστάσιος Πετρόπουλος
διοικπτήςτου Οργανισμού Ασφάλισης

Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΟΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωρ
γίου πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών

Εταιρειών Ελλάδος Γιάννης

Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών Μαργαρίτα Αντωνάκη

γενική διευθύντρια της
Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ελλάδος ΕΑΕΕ Γιάννης Καν
τώρος γενικός διευθυντήςΑσφο
λιστικών Εργασιών Ομίλου Inte
ramerican Νίκος Μανιαδάκης
αναπληρωτής κοσμήτωρ καθηγητής

Τομέας Διοίκησης Οργάνωσης

Υπηρεσιών Υγείας της
Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Υγείας

ΕΣΔΥ και Αθανάσιος Παηα
μίχος αντιπρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλοςAccurate Health
Auditing Consulting SA και
πρόεδρος δ.α της Ελληνικής Εται
ρει'ας ΔιοίκησηςΥπηρεσιών Υγείας

ΕΛΕΔΥΠΥ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα

αναλυθεί μεταξύ άλλων το σην
ταξιοδύτικό σύστημα της χώρας
και θα δοθούν απαντήσεις σχετικά

με το ποια είναι n σχέση μεταξύ

κοινωνικής ασφάλισης και
υπόλοιπων συστημάτων ασφάλισης

πώς αποτιμάται n τρέχουσα
κατάσταση του συστήματος και
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

στην Ελλάδα καθώς και ποια

συστήματα συνιαξιοδότησικ
εφορμόζουνάλλα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης

SID-9494O90I
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Döpos oîmotos για τη συμφωνία
Toinpas Κάποια μέτρα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά

Αύριο ο véos yupos ms διαπραγμάτευση KOpuqms
Μπορεί να φαίνεται η πλάτη

του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
στη φωτογραφία αλλά

ο έλληνας Πρωθυπουργός
άφησε εμμέσως πλην σαφώς

να εννοηθεί ότι προτιμά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ως συνομιλητή

Ανοικτά πεδία διαφωνίας που οδηγούν ενδεχομένως συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της συμμετείχε και ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν
και αύριο σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων κορυ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ Στο Ντεϊσελμπλούμ επιβεβαιώθηκε ο φόρος αίματος που

φής στις Βρυξέλλες άφησε η χθεσινή μαραθώνια δείπνο εργασίας στην έδρα της Κομισιόν στο οποίο ζητούν οι δανειστές για τη συμφωνία
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8 ΠοΜηκη
Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε us προτάσεις των δανειστών

για κατάργηση του ΕΚΑΣ και αύξηση 10 του ΦΠΑ
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού

Απαιτήσεις για
καταιγίδα μέτρων

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ

Πικρός
είναι ο λογαριασμός της

προτεινόμενης από τους δανειστές

συμφωνίας για τη χώρα
μας το πακέτο μέτρων που παρουσίασε
ο Ζαν-Κλοντ Γιοΰνκερ εξουσιοδοτημένος
από τους Θεσμούς στον Αλέξη Τσίπρα
στην συνάντηση των Βρυξελλών είναι
ιδιαιτέρως βαρύ και απαιτεί πολύ δύσκολες

αποφάσεις προκειμένου η συμφωνία
να κλείσει το συντομότερο δυνατόν με
συναίνεση όλων των πλευρών

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας
συνάντησης ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

ενδεχομένως θα είναι και πάλι
στις Βρυξέλλες την Παρασκευή ενώ
τόνισε την ικανοποίηση της κυβέρνησης
για την αποδοχή από την πλευρά των
δανειστών μικρότερων πρωτογενών
πλεονασμάτων τόνισε ότι δεν μπορούν
να γίνουν αποδεκτά ούτε ως βάση συζήτησης

μέτρα όπως η κατάργηση του
ΕΚΑΣ ή η αύξηση κατά 1 0 ποσοστιαίες
μονάδες του ΦΠΑ στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος Από την πλευρά

του ο κ Ντεϊσελμπλούμ που μετείχε
στο δείπνο μετά τη συνάντηση Τσίπρα
και Γιούνκερ μίλησε απλώς για μία
καλή συνάντηση και ανέφερε ότι οι

συζητήσεις θα συνεχιστούν

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στην Αθήνα οι προτάσεις
των δανειστών που λίγο απέχουν

από το να αποτελούν τελεσίγραφο έγιναν

δεκτές με οργή Είναι χαρακτηριστικό
ότι στελέχη όπως ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος του ΣΥΡ1ΖΑ Νίκος Φίλης
δήλωναν αργά τη νύχτα στο Mega ότι
τέτοιες προτάσεις δεν μπορούν να γίνουν

αποδεκτές από την κυβέρνηση
και προέβλεπαν τη διενέργεια πρόωρων
εκλογών σε περίπτωση που οι δανειστές
επιμείνουν στην ίδια σκληρή γραμμή

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν τις
πρώτες πρωινές ώρες πως τα πράγματα
είναι δύσκολα καθώς οι πιστωτές ακολουθούν

σκληρή γραμμή και τόνιζαν
πως ο Πρωθυπουργός θα φέρει τις προτάσεις

στην Αθήνα για να τις εξετάσει
το οικονομικό επιτελείο με προσοχή
Πάντως οι ίδιες πηγές συμπλήρωσαν
πως οι δανειστές στην πρόταση συμφωνίας

που καταθέτουν έχουν υπερβεί
όσα συζητούνται επί τέσσερις μήνες

στο Brussels Group και φέρνουν στο
τραπέζι της διαπραγμάτευσης θέματα
που δεν βρίσκονταν στην ατζέντα της
συζήτησης των δύο πλευρών

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν φόρο

αίματος προσανατολισμένο στην
αύξηση της φορολογίας ΕΝΦΙΑ ΦΠΑ
έκτακτη εισφορά και στις περικοπές
στο ασφαλιστικό μέτρα που εκτός
από συνταξιούχους και χαμηλόμισθους
πλήττουν αυτήν τη φορά και υψηλότερα
εισοδήματα που είχαν ξεφύγει από την
φτωχοποίηση που επέφεραν τα Μνημόνια

των προηγούμενων ετών
Η συνάντηση ξεκίνησε στις 9.30 το

βράδυ αφού προηγουμένως διάφοροι
παράγοντες ανάμεσα τους και ο επικεφαλής

της Eurogroup φρόντισαν
να προϊδεάσουν ότι δεν θα ληφθούν
απόψε αποφάσεις κι ενώ εκ παραλλήλου

συντελούνταν έντονες διεργασίες
σε πολλά επίπεδα από την Ουάσιγκτον
με τον Μπαράκ Ομπάμα να συσκέπτεται
για το ελληνικό θέμα με τον Τζακ Λιου
έως την έδρα της Κομισιόν με συσκέψεις
των Γιούνκερ Ντεϊσελμπλούμ Βίζερ

Η πρόιαση που κατέθεσαν
οι θεσμοί υπερβαίνει όσα
συζητούνται επί τέσσερι-s
μήνε στο Brussels Group
και άλλων στελεχών των θεσμών Αργότερα

και στη διάρκεια του δείπνου οι
επικεφαλής Eurogroup και EuroWorking
Group εκλήθησαν στο δείπνο που επακολούθησε

της επίσημης συνάντησης
Γ ιούνκερ Τσίπρα δίνοντας έτσι το
σήμα ότι η συνάντηση δεν οδηγήθηκε
σε αδιέξοδο

Είχε βεβαίως προηγηθεί 20λεπτη
τριγωνική επικοινωνία Τσίπρα Μέρ
κελ Ολάντ με τους τρεις ηγέτες να
συμφωνούν για μια ακόμη φορά ότι
πρέπει να βρεθεί άμεση λύση Παράλληλα

σύμφωνα με την ελληνική πλευρά
συμφώνησαν σε χαμηλά πρωτογενή

πλεονάσματα
Στην ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία

ήταν έκδηλη η αγωνία πριν από
τη συνάντηση με τον Γιούνκερ κάτι που
φάνηκε και από μία σύντομη συζήτηση

που είχε στο κτίριο της Κομισιόν
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ
Σακελλαρίδης με δημοσιογράφους

Πριν από το ραντεβού ο κ Γιούνκερ
ρώτησε τον έλληνα Πρωθυπουργό εάν
θα είχε αντίρρηση να συμμετάσχει και ο
επικεφαλής του Eurogroup Ο κ Τσίπρας
απάντησε ότι δεν επιθυμεί την παρουσία
του τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της
συζήτησης κι ότι στην πορεία θα μπορούσε

να παραστεί αν αυτό κρινόταν
απαραίτητο

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος
της EE άσκησε πιέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

να αποδεχτεί τη συμφωνία που
προτείνουν Κομισιόν ΕΚΤ και ΔΝΤ
αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει την
αίσθηση πως πρόκειται για ένα κείμενο
που έχει μορφή τελεσιγράφου ή διαστάσεις

τύπου take it or leave it συμ
φωνήστε ή τελειώσαμε Σύμφωνα με
την πρόταση που παρουσιάστηκε στην
ελληνική πλευρά μέσω ενός δεκασέλιδου
κειμένου οι δανειστές δέχονται πρωτογενές

πλεόνασμα ύψους 1 για το 2015
και 2 για το 201 6 ενώ για τα 201 7 και
2018προβλέπονται πλεονάσματα ύψους
3 και 3,5 αντιστοίχως Οι δανειστές
επιμένουν σε πρόταση για δύο συντελεστές

ΦΠΑ ύψους 1 1 και 23 κάτι
που εφόσον γίνει αποδεκτό θα σήμαινε
ότι φάρμακα τρόφιμα και ξενοδοχεία
υπάγονται στο 11 επομένως οι καταναλωτές

επιβαρύνονται άμεσα στις
καθημερινές τους συναλλαγές

Για το Ασφαλιστικό είναι βέβαιο ότι
παρατείνεται η ρήτρα ελλείμματος ενώ
στα εργασιακά φαίνεται πως δεν γίνονται

αποδεκτές οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης

για επαναφορά των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και βασικό μισθό
στα 751 ευρώ έστω και σταδιακά Εκ
παραλλήλου ζητείται η ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ και η επανεξέταση της ρύθμισης

για τις 100 δόσεις ώστε αυτή να μη
συμπεριλαμβάνει τους μεγαλοοφειλέτες

Προτού αναχωρήσει στις 2 το μεσημέρι

για τις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τοίπρας
έστειλε ένα ακόμη μήνυμα στους πιστωτές

δηλώνοντας ότι είναι αναγκαίο
οι θεσμοί και κυρίως η πολιτική ηγεσία
της Ευρώπης να προσχωρήσουν στον
ρεαλισμό πάνω στον οποίο κινείται εδώ
και τρεις μήνες η ελληνική κυβέρνηση
διαπραγματευόμενη τα δίκαια του ελληνικού

λαού προς όφελος μίας ενωμένης
Ευρώπης

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
υποδέχθηκε θερμά
τον Αλέξη Τσίπρα στα
γραφεία τηε Κομισιόν
στ/β Βρυξέλλεβ
Οταν οι δύο πλευρέβ
άνοιξαν τα χαρτιά tous
το κλίμα άλλαξε

Ανεβαίνει ο uôpàpvupos σιην Κουμουνδούρου

Την απόρριψη κάθε
τελεσιγράφου ζηιεί

η Αρισιερή Πλατφόρμα

ώ
Δεν ήταν

κόκκινη γραμμή
ο ΦΠΑ στα νησιά

υποστήριξε
ο κοινοβουλευ
T1KÔS εκηρόσω

nos Nîkos Dikls

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΙΟΚΑ

Την
ώρα που ο Πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας προετοιμαζόταν για την κρίσιμη

συνάντηση των Βρυξελλών με
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ μεγάλωνε η εσωκομματική
πίεση προς την κυβέρνηση για μια συμφωνία
με τους δανειστές που θα είναι συμβατή με
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Αρκετοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για

τις εξελίξεις στο πεδίο της διαπραγμάτευσης
Μάλιστα σε μερικές περιπτιόσεις ορισμένοι
εξ αυτών διαμαρτύρονται πως η κυβέρνηση
μετατοπίζεται από τις προγραμματικές της
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δηλώσεις σε σημείο μη ανεκτό Η σχεδόν
μηδαμινή ενημέρωση που έχουν οι βουλευτές

και τα στελέχη της Κουμουνδούρου για
τα όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές
πόρτες προκαλεί εκνευρισμό σε εκείνους
που θα κληθούν να υπερψηφίσουν μια τυχόν
συμφωνία που ίσως απέχει αρκετά από τις
δεσμεύσεις του κόμματος Εδώ και σχεδόν
έναν μήνα πληθαίνουν οι φωνές εντός της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡ1ΖΑ που
ζητούν την άμεση σύγκληση του οργάνου
προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία
των διαπραγματεύσεων Παρότι οι βουλευτές
είχαν κληθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής πριν από δέκα ημέρες φαίνεται πως
δεν έλαβαν τις απαντήσεις που θα ήθελαν και
για τον λόγο αυτόν επιμένουν στην ανάγκη
να πραγματοποιηθεί μια εκτενής συζήτηση
οιστε να έχουν πλήρη γνώση της συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την επιτυχημένη

ενέργεια των 43 βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ που συγκέντρωσαν υπογραφές προκειμένου

να ανακληθεί ο διορισμός της Ελενας
riuvapnn από εκπρόσωπος της Ελλάδας στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μια νέα αντίστοιχη

κινητοποίηοη ξεκίνησε με πρωτοβουλία
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Θανάση
Πετράκοιι προκειμένου να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική

Ομάδα
Προβληματισμό στους βουλευτές προκα¬

λούν ακόμη οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών
που εμφανίζονται να έχουν αποδεχθεί υποχώρηση

από τις κόκκινες κυβερνητικές γραμμές
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση

του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
Νίκου Φίλη ο οποίος υποστήριξε Δεν ήταν
κόκκινη γραμμή ο ΦΠΑ στα νησιά Δεν νομίζω
ότι είναι από τις δυσκολότερες αποφάσεις
παρότι ξέρω ότι έχει μια επίπτωση στη ζωή
των ανθρώπων εκεί και μπορεί κανείς να δει
και πολλές διακρίσεις

Παράλληλα τα στελέχη της Αριστερής Πλατφόρμας

του Παναγιώτη Λαφαζάνη οξύνουν
την εσωκομματική αντιπολιτευτική τακτική
τους τονίζοντας πως η συμφωνία είτε θα
είναι συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
είτε δεν θα υπάρξει Απέναντι τόσο στους
απροκάλυπτους όσο και στους κεκαλυμμένους
εκβιασμούς των δανειστών η κυβέρνηση έχει
μία και μόνη επιλογή διεξόδου και αυτήν θα
ακολουθήσει Την απόρριψη κάθε τελεσιγράφου

που αξιώνει συμφωνία που αντιστρατεύεται

τις προγραμματικές δεσμεύσεις της
και τις αξίες της Αριστεράς αναφέρει άρθρο
που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα iskra και
εκφράζει τις θέσεις της μειοψηφίας

Ο ΓΛΕΖΟΙ Να απαντήσει στους δανειστές
πως η Ελλάδα έχει ιστορία και ιδεολογία
ζήτησε με συνέντευξή του στον Real Fm

από τον Πρωθυπουργό ο ευρωβουλευτής
Μανώλης Γλέζος

Στα επιτελεία της κυβέρνησης και της
Κουμουνδούρου προσπαθούν να μετριάσουν
τις αντιδράσεις και να κάμψουν τις όποιες
ενστάσεις προκύψουν για μια συμφωνία
που θα περιέχει και ορισμένα σκληρά μέτρα
Αναφέρουν πως όλες οι αποφάσεις θα συζητηθούν

και θα Ληφθούν από τα συλλογικά
όργανα του κόμματος όταν όμως θα υπάρξει
κάτι χειροπιαστό στις διαπραγματεύσεις
όπως δήλωσαν στο Mega ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος Νίκος Φίλης και στον
9,84 ο γραμματέας του κόμματος Τάσος
Κορωνάκης

Παράλληλα η εκπρόσωπος Τόπου του
ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου ξεκαθάρισε πως ο
Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο
δεν πρόκειται να δεχθούν κάποια συμφωνία
η οποία δεν θα περάσει στη συνέχεια από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Τάσος Κορωνάκης

που συμμετέχει στην πολιτική
ομάδα διαπραγμάτευσης ενημέρωσε χθες
το απόγευμα την Πολιτική Γραμματεία του
ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις με το ανώτατο καθοδηγητικό

όργανο της Κουμουνδούρου
να ανανεώνει το ραντεβού του για σήμερα
περιμένοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης

Τσίπρα Γιούνκερ
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Μασάζ από Σαμαρά ôîous άλλοτε σαμαρικοίβ
Υπήρχε ένα ενδεχόμενο να εμφανιστεί στην εκδήλωση ο
Κώστας Καραμανλής αλλά τελικά εμφανίστηκε ο Αντώνης

Σαμαράς Δεν αποκλείω οι διαρροές για ένα παρών
Καραμανλή να ήταν το δόλωμα για να μαζέψει κόσμο ο
πρώην υπουργός Μάριος Σαλμάς στη χθεσινή παρουσίαση

του βιβλίου του Θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο αλλά
δεν έχω αμφιβολία ότι η παρουσία Σαμαρά συνδέεται με
την προσπάθεια να παραμείνει ο βουλευτής στην ομάδα
των προεδρικών Κι αυτό επειδή καταγράφεται μια αποκλίνουσα

πορεία του από τη στιγμή που είδε την έξοδο
από το υπουργείο Υγείας και πολύ περισσότερο μετά τη
μετεκλογική αναβάθμιση στο γαλάζιο οργανόγραμμα του
βασικού εσωκομματικού αντιπάλου του στην Αιτωλοακαρνανία

Κώστα Καραγκούνη σε εκπρόσωπο του κόμματος
Μετά το χθεσινό εξάλλου αναμένω ένα προεδρικό μασάζ
και σε άλλους πικραμένους φίλους όπως ας πούμε τον
Κώστα Τζαβάρα ή τον Γιάννη Μιχελάκη

Το βιβλίο Σαλμά θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα απομνημονευμάτων

από τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας αλλά
έδωσε την ευκαιρία στον Σαμαρά να καταγγείλει εκ νέου
την κυβέρνηση Τσίπρα ότι γύρισε τη χώρα στην ύφεση
και φέρνει νέο Μνημόνιο
Σε όσους δε τον προέτρεπαν από το ακροατήριο να μην
κάνει πίσω απαντούσε ότι δεν θέλει άλλους φόρους Ο
Σαλμάς από την πλευρά του εισηγήθηκε να πάνε στην
άκρη ιδεολογικές εμμονές παρατάξεων και κομμάτων που
δείχνει μια διάσταση με τη Λεωφόρο Συγγρού
Για το συγγραφικό πόνημα Σαλμά μίλησαν ο συμπατριώτης
του νυν υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου
και ο ακαδημαϊκός Γρηγόρης Σκαλκέας Στο ακροατήριο
βρέθηκε τουλάχιστον η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα της
ΝΔ αλλά εγώ όπως και άλλοι θα σταθώ στην επανεμφάνιση

της Αντζελας Γκερέκου


	ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
	04/06/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 1
	04/06/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 4
	04/06/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 5

	ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 6
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 7

	ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ;
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 40
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 41
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 42
	04/06/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ σελ. 43

	ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
	04/06/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 30

	ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
	04/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 40

	ΕΝΕΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	04/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 40

	ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	04/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	04/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 42

	Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
	04/06/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 12

	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 4

	ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 3 ΔΙΑ ΤΟ 2015 ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 4
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 4

	ΕΡΜΑΙΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ Η ΥΓΕΙΑ
	04/06/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 6

	ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
	04/06/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 15

	ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
	04/06/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 1
	04/06/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 8
	04/06/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 9

	ΜΑΣΑΖ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΤΕ ΣΑΜΑΡΙΚΟΥΣ
	04/06/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 4


