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Έτοιμο το σχέδιο για την ανασύσταση
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
» Στα χέρια του αναπληρωτή υπουργού Υγείας 

Ανδρέα Ξανθού βρίσκεται από την περασμένη 

Παρασκευή 12 Ιουνίου το πόρισμα
της ομάδας εργασίας για την ανάταξη και την
ανασύσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

της χώρας μας.
Σύμφωνα με όσα διαβεβαιώνουν στην «Αυγή» 

στενοί συνεργάτες του Ανδρέα Ξανθού,
«θα πάρει χρόνο προκειμένου η πρόταση της
ομάδας εργασίας να διαμορφωθεί σε σχέδιο
νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

αφού επέλθουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις 

στην πρόταση».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα εργασίας 

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
προτείνει την εφαρμογή ενός μεικτού συστήματος, 

στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο οικογενειακοί 

γενικοί γιατροί όσο και ειδικευμένοι. 
Επίσης, θα προβλέπονται και θα έχουν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο οι οικογενειακοί
νοσηλευτές. Μελετάται το ενδεχόμενο οι γιατροί 

να συνεργάζονται με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας μέσω ενός συμβολαίου που ουσιαστικά 

προσδιορίζει τη δουλειά και τις αποδοχές
τους.

Ειδικότερα, ο οικογενειακός γιατρός θα 
εργάζεται 

σε καθεστώς πλήρους και αποκλει¬

στικής απασχόλησης. Θα υπογράφει συμβόλαιο 

με την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία 

ανήκει και θα αμείβεται είτε μόνο με μισθό 

είτε και με μπόνους ανάλογα με την από-
δοσή του. Δίπλα του θα έχει τους οικογενειακούς 

νοσηλευτές, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν 

συμβουλευτική στήριξη, αλλά και νοσηλευτική 

φροντίδα ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται κατ' οίκον νοσηλία. Οι μονάδες 

του ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υ¬

γείας) θα στελεχωθούν και από γιατρούς ειδικοτήτων, 

οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στις
μονάδες υγείας και θα αξιολογούνται κάθε
τρία χρόνια. Και αυτοί οι γιατροί θα είναι πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης, εκτός
από έκτακτες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

θα μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου με επαγγελματίες υγείας για
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



2. ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 6

06 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

© 0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Τα μέτρα Αθήνας
και δανειστών
Οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών σε ορισμένα
πεδία όπως ο ΦΠΑ συγκλίνουν αλλά σε άλλα όπως το συνταξιοδοτικό
υπάρχει χαώδης διαφορά Ποιοι θα πληρώσουν το κόστος των μέτρων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Η
φορολογία και το Ασφαλιστικό

αποτελούν τις δύο βασικές
πηγές εσόδων και εξοικονό

μησης πόρων για την κάλυψη του
δημοσιονομικού κενού ans προτάσεις

ins ελληνικής κυβέρνησης και
των δανειστών οι οποίες σε ορισμένα

πεδία όπως ο ΦΠΑ συγκλίνουν
αλλά σε άλλα όπως το συνταξιοδοτικό

καταγράφεται χαώδης διαφορά
Αν και η Αθήνα με την τελευταία
επικαιροποιημένη πρόταση ανέβασε
τον πήχη wis δημοσιονομικής από
ôoans σε πάνω από 2,5 δισ ευρώ σε
σχέση με την προηγούμενη ωστόσο
η απόσταση με τους θεσμούς είναι
γύρω στα 2 δισ ευρώ κυρίως λόγω
των διαφορών στην έκταση και το
περιεχόμενο των παρεμβάσεων oris
συντάξει και τα επιδόματα Ειδικότερα

1ΦΠΑ
Με σαρωτικές μετατάξεις

προϊόντων και υπηρεσιών από
tous χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ
cnous υψηλότερουδ που αναμένεται
να προκαλέσουν κύμα ανατιμήσεων
στην αγορά η κυβέρνηση φιλοδοξεί
να εισπράξει έξτρα έσοδα 680 εκατ
ευρώ φέτος και 1 360 δισ ευρώ το
2016

Με τη νέα πρόταση η Αθήνα επιμένει

σε τρεις συντελεστές ΦΠΑ έναν
υπερμειωμένο 6 έναν μεσαίο 13
και έναν κανονικό 23 από 6,5
1 3 και 2 3 σήμερα Η κυβέρνηση
για να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα

αποφάσισε να αυξήσει τον μεσαίο

συντελεστή από 1 1 που προ
έβλεπε η προηγούμενη πρόταση
στο 1 3 όσο δηλαδή είναι σήμερα
ενώ η θεσμοί σύμφωνα με την πρόταση

Πούνκερ ζητούν έναν ενιαίο
συντελεστή ΦΠΑ 23 για όλα σχεδόν

τα προϊόντα και Tis υπηρεσία

και ενός μειωμένου 11 μόνο για
τα φάρμακα τα είδη διατροφή5 και
τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία

με ταυτόχρονη κατάργηση
όλων των εξαιρέσεων και των εκπτώσεων

συμπεριλαμβανομένων
και των μειώσεων κατά 30 στους
συντελεστές για τα νησιά του Αιγαίου

Στη νέα πρόταση της ελληνικής
πρότασης προς τους δανειστές οι συντελεστές

του ΦΠΑ κλιμακώνονται
ως εξής

Στο 6 υπάγονται φάρμακα βιβλία

και εισιτήρια θεάτρων
Στο 1 3 υπάγονται εφημερίδες

και περιοδικά βασικά και φρέσκα
τρόφιμα τα τιμολόγια ενέργειας και
νερού ξενοδοχεία και εστιατόρια

Στο 23 υπάγονται όλα τα υπόλοιπα

αγαθά και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου

του επεξεργασμένου
φαγητού ή ένα στα τρία τρόφιμα τα
οποία σήμερα υπάγονται στον χαμηλό

συντελεστή 13 όπως έτοιμα
γλυκά και μαρμελάδες επεξεργασμένο

ψωμί και ζυμαρικά σάντουιτς
προμαγειρεμένα φαγητά σοκολάτες
σάλτσες αναψυκτικά χυμοί κ.ά

Η Αθήνα ανέβασε
τον πήχη πάνω από

2,5 δισ ευρώ ωστόσο
η απόσταση με tous
θεσμούς είναι γύρω

στα 2 δισ ευρώ

Φορολογία επιχειρήσεων Η
ém Αθήνα προτείνει την αύξηση κατά

τρεις ποσοστιαίες μονάδες του
φορολογικού συντελεστή των νομικών

προσώπων από 26 σε 29 από
τη χρήση του 201 5 Η αύξηση του
φόρου αφορά 14.930 επιχειρήσεις
με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ
οι οποίες θα κληθούν να καταβάλουν
το 20 1 6 έξτρα φόρο 4 1 0 5 εκατ ευρώ
Η ελληνική πλευρά προτείνει η αύξηση

του φορολογικού συντελεστή
να εφαρμοστεί από τη χρήση του
2015 Η αύξηση του φόρου για τις
επιχειρήσεις χωρίς όμως να καθορίζεται

το ύψος του συντελεστή περιλαμβάνεται

και στην πρόταση Πούνκερ

Επίσης οι δανειστές έχουν ζητήσει

αύξηση της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος από το 55 στο
1 00 για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις

τους ελεύθερους επαγγελματίες
και τις προσωπικές εταιρείες και

αύξηση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος από το 80 στο 100
για τις ανώνυμες εταιρείες

Εκτακτη εισφορά Το τελευταίο
σχέδιο περιλαμβάνει την επιβολή

έκτακτης εισφοράς με συντελεστή
1 2 στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω
του 1 εκατ ευρώ Στόχος η είσπραξη
εσόδων 1 2 δισ ευρώ σε δύο δόσεις
600 εκατ φέτος και 600 εκατ ευρώ
το 2016 Η έκτακτη εισφορά 12
αφορά 1 404 επιχειρήσεις με κέρδη
άνω του 1 εκατ ευρώ Στην προηγούμενη

πρόταση της Αθήνας τα έσοδα
από την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις

ήταν 1,064 δισ ευρώ και η
επιβολή της εισφοράς αφορούσε τις
επιχειρήσεις με κέρδη άνωτων 5 εκατ
ευρώ και τους συντελεστές να κλιμακώνονται

έως το 10 5 για κέρδη
μεταξύ 5 με 10 εκατ ευρώ 7 για
κέρδη 10 με 25 εκατ ευρώ και 10
για κέρδη άνω των 25 εκατ ευρώ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΟ 2015
ΚΑΙ ΤΟ 2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

neos διαμορφώνεται η

Η
πρόταση της Αθήνας στους
δανειστές περιλαμβάνει
την κατάργηση της έκπτωσης

30 της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης αναδρομικά από
την 1-1-2015 για τους έχοντες
εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ
έως 50.000 ευρώ ενώ για τους
φορολογουμένους με υψηλότερα
εισοδήματα η εισφορά αλληλεγγύης

αυξάνει σημαντικά καθώς
οι νέοι συντελεστές θα είναι μεγαλύτεροι

ακόμη κι από πέρυσι
και θα φτάνουν μέχρι 8 επί του
εισοδήματος

Το μέτρο προβλέπεται ότι θα
οδηγήσει σε αύξηση εσόδων κατά

220 εκατ ευρώ φέτος και κατά
250 εκατ ευρώ το 2016

Η κλιμάκωση της νέας έκτακτης
εισφοράς έχει ως εξής

0,7%γιαεισοδήματααπό 12.000
20.000 ευρώ

1 4 για εισοδήματα από 20.001
30.000 ευρώ

2 για εισοδήματα από 30.001
50.000 ευρώ

4 για εισοδήματα από 50.001
100.000 ευρώ

6 για εισοδήματα από 100.001
500.000 ευρώ

8 για εισοδήματα μεγαλύτερα
των 500.000 ευρώ

Το ελληνικό πακέτο μέτρων
περιλαμβάνει ακόμη

Αύξηση του φόρου πολυτελούς

διαβίωσης από το 10 στο
13 του αντίστοιχου τεκμηρίου
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τα ποοά οε εκατ ευρώ 2015 2016

Ειδικός φόρος 12 στα εταιρικά κέρδη άνω
του 1 εκατ ευρώ πληρωτέος οε δύο ετήσιες δόσειςι
Αύξηση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων
στο 29 από 26

Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα
των φυσικών προσώπων

Μείωση στις αμυντικές δαπάνες

Φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο e-gaming
Διοικητικός διακανονισμός διαφορών από προηγούμενα

έτη στη φορολογία ακινήτων ΦΜΑΠ ΦΑΠ

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Ανασφάλιστα οχήματα

Αύξηση του φόρου πολυτελείας Επιβολή
φόρου πολυτελείας στα ιδιωτικά σκάφη

Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ

Περιορισμοί στην πρόωρη συνταξιοδότηση
σωρευτικά

Φαρμακευτικές εκπτώσεις

ΣΥΝΟΛΟ

I 600
600

450

220
250

200
100
100

35
225

I 50
η 50

72
I 50
I 51
40

47
47

ram
— Τ,,360

71

1.995
3.583

Λαθρεμπόριο καυσίμων
75

300

Ελεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς
I 1 200

Μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ
τριγωνικές συναλλαγές

1 50

e-gaming
tÊÊÊÊÊÊm 160

Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκού κανονισμούς
στο περιράλλον στη γεωργία

Η276
0

Transfer Pricing ενδοομιλικές συναλλαγές
24

0

Τέλη και άδειες για τους τηλεοπτικούς σταθμούς
BÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 340

Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις εξόφλησης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών

έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
διαβίωσης για IX άνω των 2.500
κυβικών εκατοστών πισίνες αεροσκάφη

και ελικόπτερα Επιπλέον
επέκταση του φόρου και στα σκάφη
αναψυχής άνω των 1 0 μέτρων Στόχος

να εισπραχθούν έξτρα έσοδα
47 εκατ ευρώ το 2015 και άλλα
τόσα το 2016

Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες

για το 2016 με όφελος 200
εκατ ευρώ

Εσοδα από την επιβολή φόρου
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις 100
εκατ ευρώ το 2015 και 100 εκατ
ευρώ το 2016

Επιβολή φόρου στον ηλεκτρονικό

τζόγο έσοδα 35 εκατ ευρώ
για το 201 5 και 225 εκατ ευρώ το
2016

Περιορισμός στην πρόωρη συνταξιοδότηση

από την οποία υπολογίζονται

έσοδα 71 εκατ ευρώ το
2016

Επιβολή μέτρων για την πάταξη

του λαθρεμπορίου καυσίμων με
στόχο την είσπραξη 75 εκατ ευρώ
φέτος και 300 εκατ ευρώ το
2016

Ελεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς

για την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό
μαύρου χρήματος έσοδα 200

εκατ ευρώγιατο2015 και 500 εκατ
ευρώ το 2016

Πάταξη φοροδιαφυγής στο
μέτωπο του ΦΠΑ 50 εκατ ευρώ

φέτος και 700 εκατ ευρώ το
2016

Εσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο
έσοδα 160 εκατ ευρώ το 2015 και

361 εκατ ευρώ το 2016
Προμήθειες και τηλεοπτικές

άδειες έσοδα για το 201 5 ύψους
340 εκατ ευρώ

Ρύθμιση ληξιπρόθεαμων οφειλών

σε δόσεις με την κυβέρνηση
να υπολογίζει σε έσοδα γιατο 2015
συνολικά 500 εκατ ευρώ και για
το 2016 επιπλέον 500 εκατ ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι
στιγμής οι εισπράξεις από τη ρύθμιση

των 100 δόσεων έχουν υπερβεί
τα 500 εκατ ευρώ και η ηγεσία

του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει

ότι μέχρι το τέλος του έτους
θα εισπραχθεί συνολικά περίπου 1

δισ ευρώ
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διώξεις

Μίζεε σε 800
γιατρούε για Tis
ôuvTOYésTns Bayer
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ για δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος

με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών

του Δημοσίου που επισύρει ακόμη και ισόβια
ασκήθηκε χθες για μίζες που δόθηκαν τη διετία 2005
2006 σε περίπου 800 γιατρούς ανά την Ελλάδα για να συ

νταγογραφούν προϊόντα του φαρμακευτικού κολοσσού
Bayer

Η δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς σε βάρος

επτά ατόμων εκ των οποίων οιτέσσερις είναι εκπρόσωποι

του φαρμακευτικού κολοσσού Bayer Ελλάς ενώ
ποινική δίωξη για άμεση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα ασκήθηκε

επίσης εναντίον ενός υπαλλήλου της ίδιας εταιρείας
καίτων νόμιμων εκπροσώπων δύο άλλων ελληνικών εταιρειών

οι οποίες φέρονται ότι εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια
για να ξεπλένονται οι παράνομες πληρωμές
Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση με
παραγγελιά της επικεφαλής εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς

Ελένης Ράικου στην οποία έφτασαν ανώνυμες καταγγελίες

σύμφωνα με τις οποίες η Bayer Ελλάς μέσω
υπαλλήλων της δωροδοκούσε Ελληνες γιατρούς του ΕΣΥ

προκειμένου να συνταγογραφούν τα δικά της σκευάσματα
με αντάλλαγμα είτε ποσά από 1.000 μέχρι 20.000 ευ

ρώ είτε άλλου είδους δώρα όπως ταξίδια κ.λπ

Πάνω από 1,8 εκατ ευρώ
Υπολογίζεται ότι οι μίζες που έχουν δοθεί μόνο σε γιατρούς

της Αττικής υπερβαίνουν το 1,8 εκατ ευρώ ωστόσο
σε βάρος των γιατρών και των νοσηλευτών δεν ασκήθηκαν
διώξεις καθώς τα ποσά που προέκυψαν ότι έχουν κατατεθεί

σε λογαριασμούς τους δεν συνιστούν κακούργημα με
αποτέλεσμα η δωροδοκία που έχουν διαπράξει να θεωρείται

παραγεγραμμένη λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα
της πενταετής παραγραφή Τα στοιχεία της δικογραφίας
αφορούν τη διετία 2005-2006 ενώ στην υπόθεση φέρονται

να εμπλέκονται περισσότεροι από 800 γιατροί σε
διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα καθώς και νοσηλευτικό

προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Εισαγγελία της Κολονίας
φέρεται ότι εμφανίστηκε Ελληνας υπήκοος καταγγέλλοντας

πως από το 2005 έως το 2008 ως εντολοδόχος της
Bayer Ελλάς είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους

δύο εκατ ευρώ προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί

η δωροδοκία των περίπου 800 Ελλήνων γιατρών
Παράλληλα έγινε έρευνα και από το ΣΔΟΕ ανοίχτηκαν
τραπεζικοί λογαριασμοί έγιναν έρευνες στα γραφεία της
εταιρείας και επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες ενώ προέκυψε

ότι η ταρίφα ξεκινούσε από 1.000 ευρώ και έφτανε
έως τις 20.000 ευρώ

Μ ΜΠΕΝΕΑ

▲ Η BAYER ΕΛΛΑΣ κατηγορείται ότι δωροδοκούσε
γιατρούς Η ταρίφα έφτανε και τις 20.000 ευρώ
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Επιχειρήσεις και καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα

Μέτρα 9,5 δια θυσία
στον βωμό της λύσης
Ο Επιπλέον φόροι 1,65 δια

για τις επιχειρήσεις
Ο Σαρωιικές μετατάξεις

προϊόντων και υπηρεοιών
ο ιον συντελεστή ΦΙ ΙΑ 23

Ο Πλεόνασμα 1 για φέτος
Η πρόταση της κυβέρνησης
στις Βρυξέλλες σελ 4 5

ΜΕΤΡΑ

Αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις
αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης επιβολή

φάρου 12 στις επιχειρήσεις με
κέρδη άνω του ενός εκατ περιλαμβάνει
η ελληνική πρόταση Σελ 4-5

mmj h j ι ι ψψ vpyi ma 1 ψ mi mjni ψ ί.'.'ί'ΐ ί ι w
Το ελληνικό πακέτο

για 1 4.930 επιχειρήσει με κέρδη πάνω
από 1 00.000 ευρω
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Η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 1 φέτος και 2 το 2016 και για να καλύψει τους συγκεκριμένους

στόχους επιλέγει να αυξήσει τα φορολογικά βάρη για τις επιχειρήσεις τους έχοντες μεσαία και υψηλά εισοδήματα και

τους καταναλωτές Οσες επιχειρήσεις είχαν κέρδη το 2014 άνω του 1 εκατ ευρώ θα κληθούν φέτος και το 2016 να πληρώσουν

έκτακτη εισφορά 12 ενώ παράλληλα θα δουν τον φορολογικό συντελεστή να αυξάνεται από 26 σήμερα στο 29

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Μέτρα 9,5 δισ ευρώ τσ αντάλλαγμα
για την επίτευξη συμφωνίας

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Νέες
φοροεπιβαρύνσεις για

επιχειρήσεις μεσαία εισοδήματα

και καταναλωτές
που θα επιτείνουν την ύφεση στην
αγορά φέρνει η επικαιροποιημένη
πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης

στους δανειστές
Ο λογαριασμός των μέτρων

της Αθήνας για την κάλυψη του
δημοσιονομικού κενού ανέρχεται
συνολικά σε 9,564 δισ ευρώ για τη
διετία 2015-2016 εκ των οποίων
3.62 δισ ευρώ αναζητούνται φέτος
και τα υπόλοιπα 5,944 δισ ευρώ το
επόμενο έτος

Όπως προκύπτει από τις αντιπροτάσεις

της ελληνικής πλευράς
η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί πρωτογενές

πλεόνασμα 1 φέτος και
2 το 20 1 6 και για να καλύψει τους
συγκεκριμένους στόχους επιλέγει
να αυξήσει τα φορολογικά βάρη για
τις επιχειρήσεις τους έχοντες μεσαία

και υψηλά εισοδήματα και
τους καταναλωτές Ειδικότερα η
νέα πρόταση της Αθήνας προς τους
δανειότις περιλαμβάνει

ΦΟΡΟ-ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πρόσθετα φορολογικά βάρη ύψους
1.63 δισ ευρώ φορτώνει στις επιχειρήσεις

η ελληνική κυβέρνηση
για να περιορίσει το δημοσιονομικό
κενό της διετίας 2015-2016 Το
φορολογικό χτύπημα για τις επιχειρήσεις

είναι διπλό
Όσες είχαν κέρδη το 2014 άνω

του 1 εκατ ευρώ θα κληθούν φέτος
και το 20 1 6 να πληρώσουν έκτακτη
εισφορά 12 ενώ παράλληλα θα
δουν τον φορολογικό συντελεστή
να αυξάνεται από 26 σήμερα στο
29 Μάλιστα η αύξηση του συντελεστή

στο 297ο αναμένεται να πλήξει

όλες τις επιχειρήσεις που φέτος
θα εμφανίσουν κέρδη άνω των
100.000 ευρώ Συγκεκριμένα η αντιπρόταση

της Αθήνας προς τους
θεσμούς προβλέπει

1

Επιβολή έκτακτης εισφοράς
Το τελευταίο σχέδιο περιλαμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Παραμετρικά Μέτρα L995 3383

επί του ΑΕΠ U 2

Ειδικός φόρος 12 στα εταιρικά κέρδη άνω του 1 εκατ ευρώ πληρωτέος σε δύο ετήσιες δόσεις 600 600

Αύξηση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 29 από 26 450

Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων 220 250

Μείωση στις αμυντικές δαπάνες 200

Φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις 100 100

Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο E-gaming 35 225

Διοικητικός διακανονισμός διαφορών από προηγούμενα έτη στη φορολογία ακινήτων ΦΜΑΠ ΦΑΠ 50 50

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων 72 50

Ανασφάλιστα οχήματα 51 40

Αύξηση του φόρου πολυτελείας Επιβολή φόρου πολυτελείας στα ιδιωτικά σκάφη 47 47

Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 680 1360

Περιορισμοί στην πρόωρη συνταξιοδότηση σωρευτικά 0 71

Φαρμακευτικές εκπτώσεις 140 140

Διοικητικά μέτρα 1.625 2.361

επί του ΑΕΠ 0,91 131

Λαθρεμπόριο καυσίμων 75 300

Ελεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς 200 500

Μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ τριγωνικές συναλλαγές 50 700

e-gaming 160 361

Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στο Περιβάλλον και τη Γεωργία 276

Transfer Pricing ενδοομιλικές συναλλαγές 24

Τέλη και άδειες για τους τηλεοπτικούς σταθμούς 340

Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 500 500

Τα ποσά σε εκατ ευρώ

βάνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς

με συντελεστή 12 στις επιχειρήσεις

με κέρδη άνω του 1 εκατ
ευρώ Στόχος η είσπραξη εσόδων
1,2 δισ ευρώ σε δύο δόσεις 600 ε¬

κατ φέτος και 600 εκατ ευρώ το
2016 Η έκτακτη εισφορά 12 αφορά

1 404 επιχειρήσειςμε κέρδη άνω
του 1 εκατ ευρώ Στην προηγούμενη

πρόταση της Αθήνας τα έσοδα

απο την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις

ήταν 1,064 δισ ευρώ και
η επιβολή της εισφοράς αφορούσε
τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των
5 εκατ ευρώ και τους συντελεστές

να κλιμακώνονται έως το 10 5

για κέρδη μεταξύ 5 με 1 0 εκατ ευρώ
7 για κέρδη 10 με 25 εκατ ευρώ
και 10 για κέρδη άνω των 25 εκατ
ευρώ

Ετσι με την πρόταση της κυβέρνησης

μια επιχείρηση που το 20 14

είχε καθαρά κέρδη 2.000.000 ευρώ
πέραν του φόρου εισοδήματος θα
κληθεί να καταβάλει έκτακτη εισφορά

ύψους 240.000 ευρώ 120.000

ευρώ φέτος και άλλα 120.000 ευρώ
το 2016 ενώ με την προηγούμενη
πρόταση θα εξαιρούνταν από την
εισφορά

Αντίστοιχα επιχείρηση με κέρδη
5.000.000 ευρώ θα κληθεί να

πληρώσει έκτακτη εισφορά 600.000
ευρώ 300.000 ευρώ φέτος και άλλα
300.000 ευρώ το 2016 ενώ με την
προηγούμενη πρόταση θα πλήρωνε
250.000 ευρώ

Αύξηση του φορολογικού
συντελεστή

Η Αθήνα προτείνει την αύξηση
κατάτρεις ποσοστιαίες μονάδες του
φορολογικού συντελεστή των νομικών

προσώπων από 26 σε 29
από τη χρήση του 2015 Η αύξηση
του φόρου αφορά 14.930 επιχειρήσεις

με κέρδη πάνω από 100.000
ευρώ οι οποίες θα κληθούν να
καταβάλουν το 2016 έξτρα φόρο
410,5 εκατ ευρώ

Η ελληνική πλευρά προτείνει η
αύξηση του φορολογικού συντελεστή

να εφαρμοστεί από τη χρήση
του 2015 Η αύξηση ιου φόρου για
τις επιχειρήσεις χωρίς όμως να
καθορίζεται το ύψος του συντελεστή

περιλαμβάνεται και στην πρόταση

Γιούνκερ Επίσης οι δανειστές

έχουν ζητήσει αύξηση της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος
από το 55 στο 100 για όλες τις
ατομικές επιχειρήσεις τους ελεύθερους

επαγγελματίες και τις προσωπικές

εταιρείες και αύξηση της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος
από το 80 στο 100 για τις ανώνυμες

εταιρείες

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤΕΑΕΣΤΕΣ ΦΠΑ
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Ol ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επιβολή i
εισφορσχ 12 στα
κέρδη τοιι 2014 για

κερδοφό ς επιχειρήσεις
άνω του

Αύξηση
του φορολογικού
συντελεστή των

νομικών προσώπων
από 26 σε 29

0 100.000 0

100.101 300.000 9.897 L637.220547 49116.616

300.001 LOO0.0O0 3.629 L866308.221 55.989.247

L000.001 5.000.000 1.135 2.265.674.224 271.880.907 67970.227

5.000.001 269 7914.559326 947119 237436.780

Σύνολο 14.930 13.683.762318 L22L628.026 410.512.870

Τα ποοά σε ευρώ

là

1

Φορο επιβαρύνσεις και μάλι

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

a^naevvunc Αΰ0|ση Φόρου noaureflouç διαβίωσης
Το ελληνικό πακέτο μέτρων περιλαμβάνει ακόμη

Με σαρωτικές μετατάξεις προϊόντων

και υπηρεσιών από τους
χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στους
υψηλότερους που αναμένεται να
προκαλέσουν κύμα ανατιμήσεων
στην αγορά η κυβέρνηση φιλοδοξεί
να εισπράξει έξτρα έσοδα 680 εκατ
ευρώ φέτος και 1,360 δια ευρώ το
2016

Με τη νέα πρόταση η Αθήνα
επιμένει σε τρεις συντελεστές ΦΠΑ
έναν υπερμειωμένο 6 έναν μεσαίο

13 και έναν κανονικό 23
από 6,5 13 και 23 σήμερα

Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει
πρόσθετα έσοδα αποφάσισε να

αυξήσει τον μεσαίο συντελεστή από
1 1 που προέβλεπε η προηγούμενη
πρόταση στο 13 όσο δηλαδή είναι
σήμερα ενώ οι θεσμοί σύμφωνα με
την πρόταση Γιούνκερ ζητούν
έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 23

για όλα σχεδόν τα προϊόντα και ης
υπηρεσίες και έναν μειωμένο 1 1

μόνο για τα φάρμακα τα είδη διατροφής

και ης υπηρεσίες διαμονής
στα ξενοδοχεία με ταυτόχρονη
κατάργηση όλων των εξαιρέσεων
και των εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων

και των μειώσεων κατά
30 στους συντελεστές για τα νησιά
του Αιγαίου

Στη νέα πρόταση της ελληνικής
πρότασης προς τους δανειστές οι
συνιελεστές του ΦΠΑ κλιμακώνονται

ως εξής
3 Στο 6 υπάγονται φάρμακα

βιβλία και εισιτήρια θεάτρων
Ζ Στο 13 υπάγονται εφημερίδες

και περιοδικά βασικά και
φρέσκα τρόφιμα τα τιμολόγια
ενέργειας και νερού ξενοδοχεία

και εστιατόρια
Ο Στο 23 όπου υπάγονται όλα τα

υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες
συμπεριλαμβανομένου του επεξεργασμένου

φαγητού ή ένα στα

τρία τρόφιμα τα οποία σήμερα
υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή

13 όπως έτοιμα γλυκά
και μαρμελάδες επεξεργασμένο

ψωμί και ζυμαρικά σάντουιτς

προμαγειρεμένα φαγητά
σοκολάτες σάλτσες αναψυκτικά

χυμοί κ ά

στα αναδρομικά από τον
Ιανουάριο του 2015 έρχονται
για τους φορολογούμενους
με ετήσια εισοδήματα άνω
των 30.000 ευρώ Η πρόταση

της Αθήνας στους
δανειστές περιλαμβάνει την
κατάργηση της έκπτωσης
30 της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης που ισχύει από

τις αρχές του έτους για τους
έχοντες εισοδήματα άνω
των 30.000 ευρώ έως
50.000 ευρώ ενώ για τους
φορολογούμενους με υψηλότερα

εισοδήματα η
εισφορά αλληλεγγύης αυξάνει

σημαντικά καθώς οι νέοι
συντελεστές θα είναι μεγαλύτεροι

ακόμη κι από πέρυσι
και θα φθάνουν μέχρι 8
επί του εισοδήματος
Το μέτρο προβλέπεται ότι θα
οδηγήσει σε αύξηση εσόδων
κατά 220 εκατ ευρώ φέτος
και κατά 250 εκατ ευρώ το
2016
Η κλιμάκωση της νέας έκτακτης

εισφοράς έχει ως εξής

D Αύξηση του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης από το 10 στο 13
του αντίστοιχου τεκμηρίου διαβίωσης

για Ι.Χ άνω των 2 500

κυβικών εκατοστών πισίνες
αεροσκάφη και ελικόπτερα
Επιπλέον επέκταση του φόρου
και στα σκάφη αναψυχής άνω
των 10 μέτρων Στόχος να εισπραχθούν

έξτρα έσοδα 47 εκατ

ευρώ το 2015 και άλλα
τόσα το 2016

Ζ Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες

για το 2016 με όφελος
200 εκατ ευρώ Σύμφωνα με το
αναλυτικό σχέδιο της ελληνικής

κυβέρνησης τα μισά από
αυτά τα χρήματα θα προέλθουν
από το κλείσιμο μικρών και
μεγάλων στρατοπέδων

Ζ Εσοδα από την επιβολή φόρου
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
που υπολογίζονται σε 100 εκατ
ευρώ το 2015 και 100 εκατ
ευρώ το 2016

Ζ Επιβολή φόρου στον ηλεκτρονικό

τζόγο e gaming)p υπολο¬

γίζοντας έοοδα 35 εκατ ευρώ
για το 2015 και 225 εκατ ευρώ
το 2016

Ζ Διοικητική επίλυση των διαφορών
σχετικά με τη φορολογία

ακινήτων ΦΜΑΠ ΦΑΠ των
τελευταίων χρόνων υπολογίζοντας

σε έσοδα ύψους 50 εκατ
ευρώ για το 2015 και άλλων 50
εκατ ευρώ για το 2016

Ζ Εντοπισμός των ανασφάλιστων
σχημάτων και των σχημάτων
που δεν έχουν περάσει από
τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ

Ζ Περιορισμός στην πρόωρη
συνταξιοδότηση από την οποία
υπολογίζονται για το 20 1 6 έσοδα

71 εκατ ευρώ
Ξ Επιστροφή από τη φαρμακευτική

δαπάνη rebate προβλέποντας

έξτρα έσοδα για το 20 1 5
συνολικά 140 εκατ και για το
2016 ποσό 140 εκατ ευρώ

Ζ Επιβολή μέτρων για την πάταξη

του λαθρεμπορίου καυσίμων
με στόχο την είσπραξη 75 εκατ
ευρώ φέτος και 300 εκατ ευρώ

το 2016
Ζ Ελεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς

για την αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό

μαύρου χρήματος
Υπολογίζονται έσοδα 200 εκατ
ευρώ για το 20 1 5 και 500 εκατ
ευρώ για το 2016

Ζ Πάταξη φοροδιαφυγής στο
μέτωπο του ΦΠΑ με στόχο

την είσπραξη 50 εκατ ευρώ
φέτος και 700 εκατ ευρώ το
2015

Ζ Εσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο
e-gaming προσδοκώντας έσοδα

160 εκατ ευρώ το 2015
και 361 εκατ ευρώ το 2016

Ζ Εφαρμογή κανόνων της Ε Ε

για το περιβάλλον και τη γεωργία

για την είσπραξη εσόδων
276 εκατ ευρώ το 2015

Ο Αντιμετώπιση της φσροαποφυ
γής μέσω τριγωνικών συναλλαγών

με στόχο την είσπραξη
εσόδων 24 εκατ ευρώ φέτος

Ζ Προμήθειες και τηλεοπτικές
άδειες από τις οποίες υπολογίζονται

έσοδα για το 20 1 5 ύψους
340 εκατ ευρώ

Ζ Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

σε δόσεις με την κυβέρνηση
να υπολογίζει σε έσοδα για

το 2015 συνολικά 500 εκατ
ευρώ και για το 20 1 6 επιπλέον
500 εκατ ευρώ Αξίζει να σημειωθεί

ότι μέχρι στιγμής οι
εισπράξεις απότη ρύθμιση των
100 δόσεων έχουν υπερβεί τα
500 εκατ ευρώ και η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών προβλέπει

ότι μέχρι το τέλος του

έτους θα εισπραχθεί συνολικά
περίπου 1 δια ευρώ

ι 0,7 για εισοδήματα από
12.000 20.000 ευρώ
1,4 για εισοδήματα από
20.001-30.000
ευρώ
2 για εισοδήματα από
30.001 50.000 ευρώ

ι 4 για εισοδήματα από
50.001 100.000 ευρώ
6 για εισοδήματα
από 100.001 500.000
ευρώ
8 για εισοδήματα μεγαλύτερα

των 500.000
ευρώ
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Διώξεις για τα δωράκια προκειμένου να γράφουν συγκεκριμένα φάρμακα

Δωροδοκία 800 γιατρών από τη γερμανική Bayer
Κατηγορούνται τέσσερα

στελέχη της ελληνικής
θυγατρικής

Μεγάλο
σκάνδαλο με τη

γερμανική φαρμακοβιομηχανία

Bayer στο οποίο

εμπλέκονται τουλάχιστον οκτακόσιοι

Ελληνεςγιατροί φέρνει
στο φως η απαγγελία κατηγορίας
για δωροδοκία σε συνδυασμό με
τον νόμο περί καταχραστών του

Δημοσίου από την εισαγγελέα
Διαφθοράς Ελένη Ράικου

Οι κατηγορίες αφορούν εκπροσώπους

της Bayer Hellas και σχετίζονται

με παράνομες αμοιβές σε

γιατρούς ωστε να συνταγογρα
φούν σκευάσματά της

Η δίωξη στρέφεται κατά τεσσάρων

στελεχώντης εταιρείας καθώς
και σε έναν ακόμη υπάλληλο της
ενλόγω εταιρείας αλλά και σε δύο
εκπροσώπους δύο εμπλεκόμενων
ελληνικών εταιρειών

Η δικογραφία για την υπόθεση
σχηματίστηκε μετά από προκαταρκτική

εξέταση που διενήργησαν οι
επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς
Αγγελική Τριανταφύλλου και
Γιάννης Σέβης με στοιχεία που
δόθηκαν από την Εισαγγελία Διαφθοράς

της Κολωνίας Κατά τη
διάρκεια της γερμανικής έρευνας
καταγγέλθηκε από Έλληνα υπήκοο

ότι ως εντολοδόχος της ελλη¬

νικής Bayer είχε εκδώσει από το
2005 ωςτο 2008 εικονικάτιμολόγια
ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων
ευρώ Ο εν λόγω μάρτυρας φέρεται

μάλιστα να υποστήριξε στους
Γερμανούς εισαγγελείς ότι στην
Ελλάδα οι γιατροί που δέχθηκαν
χρηματικά δώρα για να προωθούν

τα συγκεκριμένα σκευάσματα
είναι περίπου οκτακόσιοι
Σύμφωνα με πληροφορίες από

την έρευνα των δύο εισαγγελέων
που ερεύνησαν τα επίμαχα στοιχεία
της γερμανικής δικογραφίας φαίνεται

να επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί

του εν λόγω μάρτυρα Στο
πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης

διενεργήθηκαν έλεγχοι από
το ΣΔΟΕ δόθηκαν στην Εισαγγε¬

λία στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών
ενώ πραγματοποιήθηκανκαι

έρευνες σταγραφεία της εταιρείας
Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι
εισαγγελείς Διαφθοράς φαίνεται
να προκύπτουν περιπτώσεις πληρωμών

της εταιρείας από 1.000

ευρώ έως ακόμη και τις 20.000
ευρώ ανοιπαραγγελίεςαφορούσαν
μεγάλες ποσότητες φαρμάκων για
την κάλυψη αναγκών νοσοκομείων

Μόνο στηνπεριοχή τηςΑττικής
οι εισαγγελείς κατέγραψαν 43 περιπτώσεις

γιατρών οιοποίοι ωστόσο

δεν διώκονται καθώς φαίνεται
να είχαν δεχθεί μικρά ποσά ως
δώρα και έτσι οι κατηγορίες που
τους αφορούν έχουν παραγραφεί
λόγω πλημμελήματος
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• Φάρμακα: «χαλαρούς» στόχους
συνταγογράφησης γενοσήμων από τους
γιατρούς σε ασφαλισμένους ίου ΕΟΠΥΥ
και «ελαστικά» όρια δαπάνης στα φάρμακα 

που γράφει μηνιαίως κάθε γιατρός
ορίζει απόφαση του υπουργείου Υγείας
που ισχύει από τον τρέχοντα μήνα. Σελ. 7

«Χαλαρά» πλαφόν
σε φαρμακευτική
δαπάνη, γενόσημα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

«Χαλαρούς» στόχους συνταγογράφησης γενοσήμων από
τους γιατρούς σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και όρια
δαπάνης στα φάρμακα που γράφει μηνιαίως κάθε γιατρός
ορίζει απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία ισχύει
από τον τρέχοντα μήνα.

Με καθυστέρηση πέντε μηνών και ενώ η υπέρβαση
της φαρμακευτικής δαπάνης από τους στόχους ταυ
κλειστού προϋπολογισμού έχει φτάσει τα 130 εκατ. ευρώ,
το υπουργείο Υγείας προχώρησε στον καθορισμό των
φετινών πλαφόν μηνιαίας δαπάνης, ανά ειδικότητα
γιατρού, μήνα και γεωγραφική περιοχή. Γΐ.χ. ένας καρδιολόγος 

στην Αττική μπορεί να γράψει ανά ασφαλισμένο,
τον Ιούνιο, φάρμακα συνολικής 

αξίας έως και 35,47
ευρώ και τον Ιούλιο φάρμακα 

αξίας έως 38,98 ευρώ,
ενώ ένας καρδιολόγος στην
Αχαΐα μπορεί να γράψει
φάρμακα έως 36,29 ευρώ,
χωρίς διαφοροποίηση ανά
μήνα. Ωστόσο, η ίδια η
υπουργική απόφαση αφήνει 

μεγάλα περιθώρια υπέρβασης αυτών των πλαφόν.
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, o γιατρός καλείται
από τον ΕΟΠΥΥ να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή
του μόνο σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης -
δηλαδή επί τρεις συνεχόμενους μήνες- κατά 20% του
πλαφόν. Από το πλαφόν εξαιρούνται φάρμακα για νεφροπαθείς 

και καρδιοπαθείς τελικού σταδίου, ασθενείς
με ηπατική ανεπάρκεια, μεταμοσχευθεντες, καρκινοπαθείς,
θαλασσαιμικούς, πάσχοντες από κυστική ίνωση και
ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Χαλαροί είναι και οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης 

γενόσημων στους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ που φτάνουν ανάλογα με τη θεραπευτικό κατηγορία
ακόμα και στο 99,7% (σε όγκο). Σε αντίθεση με προηγούμενη
απόφαση, η επίτευξη των στόχων δεν είναι υποχρεωτική,
αν και ο γιατρός καλείται για εξηγήσεις από τον ΕΟΠΥΥ,
εάν παρεκκλίνει για τρεις συνεχόμενους μήνες. Στην περυσινή 

απόφαση, προβλεπόταν ότι το σύστημα ηλεκτρονικός
συνταγογράφησης δεν θα επέτρεπε στον γιατρό να συν-
ταγαγραφεί φάρμακα που θα τον κατατάξουν κάτω από
τον στόχο. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ
κατά της υποχρεωτικής εφαρμογής της απόφασης.

Το υπουργείο Υγείας
όρισε τα φετινά πλαφόν 

στη συνταγογράφησή, 

όμως με
ελαστική εφαρμογή.
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Ελληνική πρόταση
με βροχή φόρων
και αβέβαια μέτρα

Τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στην αποδοχή των κεντρικών στόχων

που έθεταν οι δανειστές για
τα πρωτογενή πλεονάσματα προχώρησε

η Αθήνα σε μια προσπάθεια

συμβιβασμού με τους θεσμούς
Οπως αποδεικνύεται όμως αυτό
δεν ήταν αρκετό καθώς οι δανειστές

εξέφρασαν τις αμφιβολίες
τους για την αποδοτικότητα των
μέτρων που στηρίζονται κυρίως
στη φορολόγηση των επιχειρήσεων
και των φυσικών προσώπων ενώ
η αφετηρία των δύο πλευρών είναι
διαφορετική αφού χωρίς μέτρα η
κυβέρνηση προβλέπει πολύ μικρότερο

πρωτογενές έλλειμμα για
φέτος από ό,τι οι θεσμοί

Το νέο κείμενο που παρουσίασε
η ελληνική αντιπροσωπεία στους
Θεσμούς την Κυριακή λίγο πριν
αποχωρήσει από τις συζητήσεις
και το οποίο αποκάλυψε η Κ
προβλέπει την επίτευξη πρωτογενούς

πλεονάσματος 1 του
ΑΕΠ για φέτος και 2 του ΑΕΠ
για το 2016 Τα βασικά χαρακτηριστικά

της επικαιροποιημένης

Εκτακτη εισφορά
σε εταιρείες με κέρδος
άνω του 1 εκατ ευρώ
ΗΑθήνα αποδέχθηκε τις
θέσεις των θεσμών νια το
πρωτογενές πλεόνασμα

αντιπρότασης της Αθήνας είναι
1 Η κυβέρνηση παραδέχεται

ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα φέτος
τότε ο προϋπολογισμός θα καταγράψει

πρωτογενές έλλειμμα 0,1
του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα

0,1 του ΑΕΠ το 2016
Κάτι που δημιουργεί την ανάγκη
για επιπλέον μέτρα 1,1 του ΑΕΠ
ή 1,9 δισ ευρώ φέτος για να επιτευχθεί

ο στόχος του πλεονάσματος
1 του ΑΕΠ και 1,9 του

ΑΕΠ ή 3,5 δισ ευρώ για το 2016
για να επιτευχθεί ο στόχος του

2 του ΑΕΠ Ωστόσο οι δανειστές
θεωρούν ότι χωρίς νέα μέτρα φέτος

το πρωτογενές έλλειμμα θα
είναι 0,75 του ΑΕΠ και κατ επέκταση

η ανάγκη νέων μέτρων
ανέρχεται στο 1,75 του ΑΕΠ ή
στα 3,2 δισ ευρώ Επί της ουσίας
η διαφορά είναι ότι οι δανειστές
ζητούν επιπλέον των προτεινόμενων

μέτρα κατά 1,2 δισ ευρώ
μόνο για φέτος

2 Στο πακέτο της κυβέρνησης
υπάρχουν μέτρα που δεν θεωρούνται

αξιόπιστης αποδοτικό¬

τητας από τους δανειστές Αμφισβητούν

τα έσοδα που θα μπορούσαν

να αποδώσουν τόσο τα
διοικητικά μέτρα όσο και κάποια
από τα παραμετρικά μέτρα
όπως ο φόρος επί των τηλεοπτικών
διαφημίσεων Μάλιστα η κριτικό
επικεντρώνεται στους στόχους
για το 2016 όπως για παράδειγμα
στην πρόβλεψη για έσοδα από
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

στον ΦΠΑ ύψους 700 εκατ
3 Επικρατεί η λογική της υπέρμετρης

φορολόγησης επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων

που στο παρελθόν αποδείχθηκε
αναποτελεσματικό και ταυτόχρονα

επιβαρυντικό ως προς την επί
πτωσή της στην πραγματικό οικονομία

Ειδικότερα τα βασικότερα

προτεινόμενα μέτρα είναι
• Εκτακτη εισφορά 12 σε

εταιρείες που είχαν κέρδη πάνω
από 1 εκατ ευρώ το 2014

• Αύξηση του συντελεστή φορολογίας

επιχειρήσεων από 26
στο 29

• Τρεις συντελεστές ΦΠΑ 6
13%-23 με τον μεσαίο τελικά
να παραμένει σταθερός

• Κατάργηση της έκπτωσης
στην εισφορά αλληλεγγύης για
εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ
και αύξηση των συντελεστών της
έως και το 8

• Αύξηση του φόρου πολυτελείας

με στόχο την ενίσχυση των
εσόδων κατά 47 εκατ ευρώ φέτος
και 47 εκατ για το 2016

Στο σκέλος των δαπανών προβλέπεται

η μείωση των αμυντικών
δαπανών κατά 200 εκατ ευρώ
μόνο για το 2016 και η περικοπή
των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
με εκτιμώμενο όφελος 71 εκατ
για το 2016

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος
των παραμετρικών μέτρων
όπως τα χαρακτηρίζει η κυβέρνηση

Στα διοικητικά μέτρα που
προτείνει περιλαμβάνονται δράσεις

για πάταξη λαθρεμπορίου
καταπολέμηση φοροδιαφυγής
έσοδα από τον ηλεκτρονικό τζόγο
έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς

έσοδα από τριγωνικές συναλλαγές

ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
δόσεων εφαρμογή κανόνων της
Ε.Ε για το περιβάλλον και τη γεωργία

και έσοδα από τις τηλεοπτικές

άδειες Από αυτά το οικονομικό

επιτελείο εκτιμά ότι θα
εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία
έσοδα 1,6 δισ ευρώ φέτος 0,9
του ΑΕΠ και 2,3 δισ το 2016
1 3 του ΑΕΠ Ομως οι δανειστές

θεωρούν ότι οι προβλέψεις αυτές
είναι υπεραισιόδοξες
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Προμήθειες και τηλεοπτικές άδειες 340
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις 500 500

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ντράγκι Η μπάλα στην Ελλάδα
Ψύχραιμος και διατηρώντας αποστάσεις

από την πολιτικό ένταση
των ημερών ο πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι επανέλαβε
χθες ότι το ευρωσύσχημα θα συνεχίσει

να στηρίζει τις ελληνικές
τράπεζες όσο αυτές είναι φερέγγυες

και έχουν εγγυήσεις προσθέτοντας

ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο

ανώτατο όριο για
τον ELA Μιλώντας στην επιτροπή

οικονομικών και νομισματικών

υποθέσεων του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ο επικεφαλής

της ΕΚΤ σημείωσε ότι
η κατάσταση στην Ελλάδα είναι
δραματικό υπογραμμίζοντας τη
στήριξη της ΕΚΤ στις τράπεζες
με τη χορήγηση ρευστότητας
ύψους 118 δισ που αντιστοιχεί
στο 66 του ΑΕΠ της Ελλάδας
και η οποία όπως τόνισε είναι
η υψηλότερη υποστήριξη προς
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευ
ρωζώνης Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης του
ελληνικού προγράμματος υπογράμμισε

ότι πρόκειται για μια
πολιτική απόφαση που πρέπει
να ληφθεί από εκλεγμένους αξιωματούχους

και όχι κεντρικούς
τραπεζίτες Η ΕΚΤ συνέχισε
ο κ Ντράγκι κάνει ό,τι μπορεί
για να διευκολύνει ένα θετικό
αποτέλεσμα Η μπάλα είναι στο
γήπεδο της Ελλάδας η ευθύνη

Η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης
του προγράμματος
είναι πολιτική
απόφαση τόνισε
ο επικεφαλής της ΕΚΤ

για τις περαιτέρω ενέργειες βαραίνει

την ελληνικό κυβέρνηση
Σε ερώτηση αν η ΕΚΤ θα διακόψει
τη ρευστότητα στις ελληνικές
τράπεζες σε περίπτωση που η
χώρα δεν ανταποκριθεί σε κάποια
υποχρέωσή της απέφυγε να
απαντήσει υπενθυμίζοντας ότι
n ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί

για την έγκαιρη πληρωμή
των υποχρεώσεών της

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν
ότι η στάση του κ Ντράγκι επιβεβαιώνει

τις εκτιμήσεις ότι n
ΕΚΤ δεν θα είναι αυτή που θα
πυροδοτήσει εξελίξεις αναμένοντας

σαφείς και οριστικός αποφάσεις

σε πολιτικό επίπεδο πριν
αναθεωρήσει τη στάση της Στο
πλαίσιο αυτό εκτιμούν ότι Tis
επόμενες ημέρες η ΕΚΤ θα συνεχίσει

να παρέχει την αναγκαία
ρευστότητα τουλάχιστον όσο
μένει ζωντανή η προοπτικό συμφωνίας

Σημειώνουν ότι ο μεγα¬

λύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή
είναι ενός ατυχήματος δηλαδή
μαζικών αναλήψεων που δεν θα
μπορέσουν να αντιμετωπιστούν
Ωστόσο υπογραμμίζουν ότι οι
εκροές των τελευταίων ημερών
χθες εκτιμάται ότι ανήλθαν στα

400 με 500 εκατ δεν προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία Σε ό,τι αφορά
την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών

σημειώνουν ότι όσο
η ΕΚΤ παρέχει ρευστότητα δεν
υπάρχει καμία τέτοια ανάγκη
εκτός αν η ελληνική κυβέρνηση
έχει αποφασίσει να προχωρήσει
σε ρήξη και επιβάλλει περιορισμούς

για να διασφαλίσει την
υπάρχουσα ρευστότητα Αν όμως
δεν υπάρξει συμφωνία τότε η
πίεση θα αυξηθεί πολύ γρήγορα
κατακόρυφα

Νοβότνι Βάιντμαν
Ο επικεφαλής της κεντρικής

τράπεζας της Αυστρίας Ε Νοβότνι
δήλωσε ότι κάθε υπεύθυνος κεντρικός

τραπεζίτης πρέπει να έχει
υπολογίσει τις επιπτώσεις από
ένα Grexit ενώ στο ίδιο μήκος
κύματος ο επικεφαλής της κεντρικής

τράπεζας της Γερμανίας
Γενς Βάιντμαν σημείωσε ότι τελειώνει

ο χρόνος που έχει ηΑθήνα
για να φτάσει σε συμφωνία με
τους δανειστές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Οι τιμές των φαρμάκων
Κύριε διευθυντά

Με αφορμή το πρόσφατο άρθρο του
Πάσχου Μανδραβέλη στην έγκριτη

Κ είδαμε με ιδιαίτερη χαρά να
ασχολείται και πάλι με τον κλάδο των
φαρμακοποιών υπό τον τίτλο Ο σοσιαλισμός

των συντεχνιών
Ξεπερνώντας ότι ούτε μια φορά δεν

θυμόμαστε να αναφέρεται στη συντεχνία

π.χ των σούπερ μάρκετ με τις
υπέρμετρες αυξήσεις τιμών τα τελευταία
χρόνια θα ήθελα να διορθώσω μια
λάθος πληροφόρηση που έχει

Κατά μεγάλη σύμπτωση το ίδιο λάθος

έκανε και η κ Λαγκάρντ πριν από
μερικούς μήνες αναφερόμενη στο θέμα
του γάλακτος Προφανώς υπάρχουν
πηγές που παραπληροφορούν πολιτικούς

και δημοσιογράφους
Προς αποκατάσταση λοιπόν της

αλήθειας θα ήθελα να σας ενημερώσω
πως τα βρεφικά γάλατα έχουν πάει στα
σούπερ μάρκετ σύμφωνα την υποπαράγραφο

Η3 του Ν 4093/2012 Από τότε
ποτέ δεν ξαναγύρισαν αποκλειστικά
στα φαρμακεία Αρα οι αυξήσεις που
επικαλείται συνέβησαν μετά την πώλησύ
τους και από τα σούπερ μάρκετ Οσον
αφορά το δεύτερο σκέλος της σκωπτικής
αναφοράς του για τις τιμές τών ΜΥΣΥΦΑ
απορώ πώς κανείς εγκέφαλος που κόπτεται

για τους καταναλωτές δεν πρότεινε

το εξής απλοϊκό Εφόσον ακόμη
τα ΜΥΣΥΦΑ δεν έχουν απελευθερωμένες
τιμες τότε γιατί η ίδια η πολιτεία δεν
προβαίνει σε μια εφάπαξ έκπτωση Αυτά
από τον χώρο των συντεχνιών και να
γνωρίζει ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή
του προκειμένου να έχει σωστή πληροφόρηση

γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερη
από την άγνοια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Φαρμακοποιοί πρόεδρος ΠΦΣ

Απάντηση
1 Τα στοιχεία για ης ημές του βρεφικού

γάλακτος και πς αυξήσεις της τάξης του
20 προέρχονται από την πιο επίσημη
πηγή της χώρας που είναι το υπουργείο
Ανάπτυξης Απορώ πώς ο κ Λουράντος
δεν το γνωρίζει και αφήνει υπονοούμενα

περί δήθεν σκοτεινών πηγών τηςΚρισττν
Λαγκάρντ και εμού όταν οι φαρμακευτικοί

σύλλογοι εξέδωσαν ανακοινώσεις
δήθεν διάψευσης Οι δηλώσεις του υφυπουργού

σ.σ Θανάση Σκορδά είναι και
πολιτικώς απαράδεκτες γιατί ενώ γνωρίζει
πολύ καλά και έχει την ευθύνη για τον
έλεγχο της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ

μάρκετ που θερίζουν το ελάχιστο
εισόδημα που έχει απομάνει στονΕλληνα
εργαζόμενο ανερυθρίαστα υιοθετεί και
αναπαράγει τα ψεύδη των ιδιοκτητών
σούπερ μάρκετ έλεγε τότε οΠανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος του οποίου
πρόεδρος είναι ο κ Λουράντος

2 Ενδιαφέρουσα η άποψη του κ Λου
ράντου ότι τα γάλατα ποτέ δεν ξαναγύρισαν
αποκλειστικά στα φαρμακεία Μήπως

θα μπορούσε να μας πει και πού αλλού
πωλούνται για να συγκρίνουμε τιμές

ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
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Μίζες γερμανικής εταιρείας
σε τεράστιο δίκτυο γιατρών
Δωροδοκίες ευρείας εκτάσεως
εντόπισε η έρευνα της Εισαγγελίας

Διαφθοράς σε υπόθεση
διακίνησης ιατρικών σκευασμάτων

γερμανικής πολυεθνικής

με τουλάχιστον 800
γιατρούς και νοσηλευτές δημόσιων

νοσοκομείων να αποτελούν

τον κύκλο των παράνομων

πληρωμών
Η έρευνα που διενεργήθηκε

με εντολή της επικεφαλής της
Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης
Ράικου κατέληξε στην άσκηση
βαρύτατων ποινικών διώξεων
κατά τεσσάρων στελεχών που

Βαρύτατες ποινικές
διώξεις σε τέσσερις
εκπροσώπους
της Bayer ΕΛΛΑΣ

εκπροσωπούσαν στη χώρα
μας την Bayer ΕΛΛΑΣ οι οποίοι
αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία

για δωροδοκία σε βαθμό
κακουργήματος σε συνδυασμό
με τον νόμο περί καταχραστών
του Δημοσίου

Παράλληλα δίωξη για άμεση
συνέργεια στις δωροδοκίες
ασκήθηκε και κατά εκπροσώπων

δύο ακόμα ελληνικών
εταιρειών που συνέδραμαν
καθοριστικά στη διανομή των
παράνομων χρημάτων

Οπως αποκαλύφθηκε από
τις συντονισμένες έρευνες σε
Ελλάδα και Γερμανία ανάλογη
έρευνα έγινε και στην Κολωνία

οι εκπρόσωποι της γερμανικής

φαρμακοβιομηχανίας
στη χώρα μας είχαν συγκρο¬

τήσει ένα τεράστιο δίκτυο γιατρών

και νοσηλευτών σε όλη
την επικράτεια που έπαιρνε
λεφτά για να προωθεί τα σκευά
σματά της με το αζημίωτο δηλαδή

χρήματα ταξίδια και πάσης

φύσεως δώρα

Στο απυρόβλητο
Η ταρίφα των γιατρών ξεκινούσε

από χίλια ευρώ και
έφθανε ανάλογα με τα σκευάσματα

που συνταγογραφού
σαν σε υψηλότερα ποσά όλα
όμως κάτω από 20.000 ευρώ
με αποτέλεσμα οι γιατροί αυτοί
να μένουν στο απυρόβλητο
να μην μπορούν πλέον να
διωχθούν καθώς τα ποσά που
προέκυψαν να έχουν κατατεθεί
σε λογαριασμό τους είναι μικρά

το αδίκημά τους είναι
πλημμέλημα και έχει παραγραφεί

Οι εκτεταμένες παράνομες
πληρωμές χρονολογούνται από
το 2005 έως και το 2008 και
καταγγέλθηκαν στην Εισαγγελία

Διαφθοράς της Κολωνίας
από εντολοδόχο της Bayer
ελληνικής υπηκοότητας o
οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι
εξέδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ
εικονικά τιμολόγια για να καλυφθούν

παράνομες πληρωμές
σε 800 γιατρούς Οι έρευνες
που ακολούθησαν από δύο εισαγγελείς

τηνΑγγελική Τριαν
ταφύλλου και τον Γιάννη Σέβη
με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ
ανοίχτηκαν λογαριασμοί έγιναν

έρευνες στα γραφεία της
εταιρείας επιβεβαίωσαν τα
καταγγελθέντα και οδηγήσαν
την υπόθεση στον ανακριτή

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡ0Υ
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εγκύκλιος Δ Νάρδα Τι ζητεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από υπουργεία και φορείς

Με αστερίσκουςο προϋπολογισμός 2016
Κατάρτιση του κρατικού πραϋπολο
ιΊσμου του 2016 με αστερίσκους ζη
εί από τα υπουργεία και τους φορείς
Γενικής Κυβέρνησης ο αναηλ υπουργός

Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας
οθως οι στόχοι θα αναπροσαραοοτσυν
κανολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση
ιε τους θεσμούς και προσδιοριστούν
μ νέοι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων

Στη σχετική εγκύκλιο καλούνται

υπουργεία και φορείς να κα
ιαρτίσουν τους πραϋπολογιομους για
to επόμενο έτος σύμφωνα με χους στόλους

και τα συνολικά όρια δαπανών
ίπως είχαν προβλεφθεί οτο Μεσο
ιρόθεομο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
στρατηγικής ΜΠΔΣ 2015-2018 6
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vw το 201 6 Τι ζητάει το ΓενικόΛογιστήριο του Κράτους από τα υπουργεΐα και τους φορείς Γενικής Κυ βερνησης

Προϋπολογισμοίμε αστερίσκους
Του Πόνου Κακούρη
ptekiiTiaften.poriki.gr

Κατάρηση

του κρατικού προϋπολογισμού

του 2016 με
αστερίσκους ζητεί από τα

υπουργεία και ιους φορείς Γενικής
Κυβέρνησης το Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους με τους στόχους
να αναπροσαρμόζονται όταν ολοκληρωθεί

η διαπραγμάτευση με
τους θεσμούς και προσδιοριστούν
οι νέοι στόχοι των πρωτογενών
πλεονασμάτων

Σημειώνεται πως το ύψος του
πλεονάσματος του επόμενου έτους
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης

κυβέρνησης και θεσμών

με το ϋψος του να ορίζεται
περίπου στο 2 του ΑΕΠ αντί του
4,5 του ΑΕΠ που προβλέπουν
το υφιστάμενο μνημόνιο και το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Στη σχετική εγκύκλιο που απέστειλε

χθες ο αναπλ υπουργός Οικονομικών

Δημήτρης Μήρδας καλούνται

υπουργεία και φορείς να
καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς

για το επόμενο έτος σύμφωνα

με τους στόχους και τα συνολικά

όρια δαπανών όπως είχαν
προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεύμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

ΜΠΔΣ 2015-2018 Στο

σύνολο αυτό έχουν ουμπεριλη
φθεί και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις

στις αποδοχές και σης
μεταβιβάσεις επιχορηγήσεις
αποδόσεις που είχαν ληφθεί un
όψιν κατά την κατάρτιση του

προϋπολογισμού

έτους 2015 σενάριο

βάσης το οποίο θα προσαρμοστεί

στις νέες πολιηκές της περιόδου

2015-2019 σύμφωνα με
τα δεδομένα προσδιορισμός πρωτογενών

πλεονασμάτων που θα
προκύψουν από ης διαπραγματεύσεις

με τους θεσμούς αναφέρεται

στην εγκύκλιο

Οι λοπές δαπάνες
Σε ό,η αφορά ης λοιπές δαπάνες
εκτός των αποδοχών και των

μεταβιβάσεων

εξηγείται πως ο προσδιορισμός

των ορίων έγινε κυρίως
σύμφωνα με τους στόχους που
ορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο
2015-2018 και στο πλαίσιο αυτό
οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής

Διοίκησης θα πρέπει να
κατανεμηθούν εντός των ανώτατων

ορίων δαπανών όπως αυτά
προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα

της εγκυκλίου ενώ οι λοιποί

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
θα π ρέπει να φροντίσουνγια

την επίτευξη του δημοσιονομικού
αποτελέσματος που επίσης

Οροφές δαπανών 201€
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΣΑ

Προεδρία της Δηιχκφαήκ 3.130.654

Βουλή των Ελλήνων 142.144000

Υπουργείο iwxEfmw και Διοικηικής Ανοσυγκρότησης 5.613.409.000

Υπουργό ΕίωτΕρκων 283.151 000

Υπουργείο Εθνικής Αμυνος 2.582.000.000

Εξοπλιστικά προγράμματα ι σε ιομ£ΐοκη|όσηι 598.000.000

Υπουργείο Υγείος 4.201.919.536

Υπουργείο iiKOKWUvnc Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Ακαμάτων 583.591.000

Υπουργείο Πολιτισμού Πηδώκ και θρησκευμάτων 4.985.360.000

Υπουργείο Οκονομκών πλην Γενικών Κρατικών Λαηανώνΐ 634.856.000

Γενικές Κροπκίς Δαπάνες 9.955.440.000

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2.044.357.000

Υπουργείο Εργασίας ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης 12.147.591.287

Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμοί 5.115.231.000

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 1800168000
Αιχχεντρωμένες Διοικήσεις 165.480.000

Αμοιβές προσωπικού ΚΑΕ 0100 0400,051 7 9521 11.055.116.076

Συντάξεις ΙΚΑΕ 0600 6.509200.000

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ΚΑΕ 2000 14489.791.874
Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενκής Κυβέρνησης ΚΑΕ 2000 172.992.916

Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ΚΑΕ 3000 3.320.549.000

Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ΚΑΕ 3000 8.000.000

Λοιπές δαπάνες 6.063.597.610
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 48.457.660.477
Τόκοι σε καθαρή ταμειακή βάση 6.000.100.000

Εξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF 0

Εξοπλιστικά προγράμματα 598.000

Καταπτώσεις εγγυήσεων 548.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.453.830.499

Πηγή Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

είναι προκαθορισμένα
Διευκρινίζεται ότι στο σενάριο

βάσης δεν έχει συμπεριληφθεί η
μείωση των δαπανών των υπουργείων

και των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης

του προγράμματος
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

κρίσης Οι φορείς διατηρούν

την ευελιξία επιλογής των
κατηγοριών πιστώσεων τους που
θα μειωθούν για ενίσχυσή του
εφόσον επιτυγχάνεται ισοδύναμο

δημοσιονομικό αποτέλεσμα

Κεντρική δκΜκηση
Σε ό,η αφορά την Κεντρική Διοίκηση

τα όρια δαπανών των φορέων

της Κεντρικής Διοίκησης
όπως έχουν διαμορφωθεί και

εμφανίζονται

στον πίνακα αποτελούν

το σενάριο βάσης και είναι
δυνατό να επανεκτιμηθούν ενσωματώνοντας

τις νέες πολιτικές
jTou ενδέχεται να θεσπιστούν έως
την κατάρτιση του προϋπολογισμού

έτους 2016
Για τις αποδοχές προσωπικού

διευκρινίζεται πως στα όρια που
έχουν τεθεί στο σενάριο βάσης
για το οικονομικό έτος 2016 ως
προς ης αμοιβές προσωπικού και
τις μεταβιβάσεις για αποδοχές
προσωπικού σε φορείς εντός και
εκτός Γενικής Κυβέρνησης έχουν
ληφθεί υπ όψιν μεμονωμένα ανά
υπουργείο/φορέα τυχόν εξοικονομήσεις

ή/και πρόσθετες δαπάνες

από τις μετακινήσεις ης προσ¬

λήψεις τις αποχωρήσεις προσωπικού

στο πλαίσιο της κινητικότητας

και της γενικότερης ανακατανομής

προσωπικού μεταξύ
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

που έλαβαν χώρα κατά τα
προηγούμενα έτη Στα ανωτέρω
όρια δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν
οι διατάξεις του ν.4325/2015 για
την επιστροφή υπαλλήλων που
είχαν μετακινηθεί λόγω κινητικότητας

καθώς και οι νέες προσλήψεις

προσωπικού

Κατανομή πόρων
Η κατανομή των πόρων θα πρέπει

να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε
να καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας

οι ανάγκες λειτουργίας
των ςρορέων όποχ ςιποδοχές

τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων
πάγιες δαπάνες και λοιπές λειτουργικές

δαπάνες δεδομένου όη
οι μεταβιβάσεις αυτές για τα περισσότερα

εποπτευόμενα νομικά
πρόσωπα αποτελούν βασική πηγή

των εσόδων τους

Οι προμηθέας
Το ΓΛΚ τονίζει πως ιδιαίτερη πρόβλεψη

θα πρέπει ναγίνειγια όσους
φορείς πραγματοποιούν προμήθειες

μέσω της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή οι οποίοι οφείλουν
να γνωρίζουν και να προβλέπουν
τοσο ηςνέες υποχρεώσειςγια προμήθειες

όσο και τις υποχρεώσεις
που προέρχονται από προηγού

μενα ετη και που έχουν νόμιμα
αναληφθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί

οι σχετικές διαδικασίες
προμηθειών Συνεπιύς οι φορείς
οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι πι
οτιόσεις που θα κατανείμουν πρέπει

να καλύπτουν τόσο τις τρέχουσες

υποχρεώσεις όσο και τις
μεταφερόμενες από προηγούμενα

οικονομικά έτη υποχρεώσεις

Επανεκτίμηση
Σημειώνεται πάντως ότι το

προβλεπόμενο

δημοσιονομικό αποτέλεσμα

των υποτομέων ανά
υπουργείο αποτελεί το σενάριο
βάσης και είναι δυνατό να επανεκτιμηθεί

ενσωματώνοντας νέες

πολιτικές που ενδέχεται να θεσπιστούν

έως την κατάρτιση του
προϋπολογισμού έτους 2016

Υπάρχει επίσης και σαφής προειδοποίηση

προς τα υπουργεία
για το ϋψος των επιχορηγήσεων/αποδιδόμενων

πόρων Τακτι
κοϋ Προϋπολογισμού και ΠΔΕ
που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν

στους φορείς τους αφού
βάσει αυτών οι εποπτευόμενοι φορείς

ουντάσσουν τις προβλέψεις
τουςνια τον προϋπολογισμό Εχει
παρατηρηθεί στο παρελθόνοι προ
βλέψεις των υπουργείων να διαφέρουν

σημαντικά από τα τελικά

Wim σχετική
εγκύκλιο που

απέστειλε χθες ο
αναπλ υπουργός
Οικονομικών
Δημήτρης Παρδας
επισημαίνεται πως
οι προβλέψεις των
φορέων πρέπει να
στηρίζονται σε
πραγματικά
στοιχεία και να
αποφεύγονται
υπερεκτιμήσεις ή
υποεκτιμήσεις των
μεγεθών

ποσά που δίνονται στους φορείς
με αποτέλεσμα να δημιουργείται
πρόβλημα στην κατάρτιση των
προϋπολογισμών των εποπτευόμενων

φορέων σημειώνεται
Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται

σε πραγματικά στοιχεία
και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις

ή υποεκτιμήσεις των
μεγεθών

Σε ό,ιι αφορά το σκέλος
των εσόδων πρέπει να περιλαμβάνονται

ρεαλιστικές εκτιμήσεις
καθςός τηχόν υπερεκτίμηση μπορεί

να οδηγήσει σε ανάληψη επιπλέον

υποχρεώσεων με επίπτωση

στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα

της Γενικής Κυβέρνησης Στο

σκέλος των δαπανών πρέπει να
περιλαμβάνεται το σύνολο των
εξόδων του φορέα

Ακόμη στην εγκύκλιο του κ
Μάρδα υπογραμμίζονται τα ακόλουθα

Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται
να χρησιμοποιηθούν μόνο για την
εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων

οικονομικών ετών
εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί

και θα εμφανίζονται στα βιβλία

του φορέα κατά την
31/12/2015 καθώς και για την ολοκλήρωση

συνεχιζόμενων έργων
του ΠΔΕ

Τα ΝΓΠΔ δεν εγγράφουν σης προβλέψεις

του προϋπολογισμού τους
τις απλήρωτες υποχρεώσεις του
προηγούμενου έτους δεδομένου
ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό

έτος που αναφέρονται
Οι δαπάνες τόσο οι λειτουργικές

όσο και οι επενδυτικές πρέπει

να καταχωρούνται στο έτος
κατά το οποίο αναμένεται να

πραγματοποιηθούν

Ορη πλεονασμάτων
Σε ό,τι αφορά τους Φορείς Γενικής

Κυβέρνησης ΔΕΚΟ ΟΤΑ Ταμεία

ΝΠΔΔ οφείλουν να
προσαρμόσουν

τα μεγέθη του υποβαλλόμενου

σχεδίου προϋπολογισμού

τους σε τέτοιο ύψος ώστε
να προκύπτει το προβλεπόμενο
αποτέλεσμα Το υπου ργείο Οικονομικών

προκαθόρισε τα οικονο
μυςά αποιελέσρατά τους δηλαδή
το πλεόνασμα που πρέπει να

εμφανίσουν

ιο 2016 Δηλαδή ανεξάρτητα

από την πορεία των εσόδων

και των δαπανών τους οι διοικήσεις

τους θα πρέπει να
εμφανίσουν

συγκεκριμένα πλεονάσματα

Σημειώνεται πως το πλεόνασμα

των συγκεκριμένων φορέων
μαζί με της Κεντρικής Διοίκησης
υπουργεία διαμορφώνει το αποτέλεσμα

της Γενικής Κυβέρνησης
ÎSID.-9523066I
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[φάρμακο]

Αναβρασμός

Σε αναβρασμό βρίσκεται και
πάλι σ χώρος του φορμάκου ,

καθώς τα νέα μετρά τα οποία περιλαμβάνονται 

στο έγγραφο των
δεσμεύσεων ιης Ελλάδας προς
τους δανειστές περιέχεται αφενός 

το νέο μέιρο για το rebate
(εκπτώσεις των φορμακευτικών
προς το ΕΣΥ) ι ίου επιβαρύνει μαζί 

με τον μηχανισμό επιστροφών
των εταιρειών (clawback) με περίπου 

600 εκατ. ευρώ τις εταιρείες, 

αφετέρου δεν φοίνεται να
αλλάζει κάτι για τα ΜΗΣΥΦΑ.

Κύκλοι της αγοράς των 
φαρμακευτικών 

σημειώνουν όη ακόμη 

τα πράγματα είναι στον «αέρα» 

και εάν δεν ολοκληρωθεί ο
κύκλος των διαπραγματεύσεων
με τους δανεισιές της χώρας δεν
μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος 

ανάμεσα στην πολιτεία και
ης εταιρείες. Από την άλλη μεριά,
«ετοιμοπόλεμοι» δηλώνουν οι
φαρμακοποιοί με βάση το ψήφισμα 

που αποφασίστηκε στη
Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου 

του προηγούμενου Σαββάτου, 

τονίζονιας ότι θα ξεκινήσουν 

εκ νέου κινητοποιήσεις
στην περίπτωση που η κυβέρνηση 

δεν είναι συνεπής στις δεσμεύσεις 

της. [SID -9523692]
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ποινική δίωξη σε τέσσερα εκπροσώπου ms Bayer Hellas
για τα πανάκριβα δώρα σε περισσόιερο από 800

yiaipous προκειμένου να προωθούν ία φάρμακα ins

Καλά κραιεί
ο γερμανικός

χορός ιης μίζας

ΤΗΣ ΜΙΝΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Τον
κωδικό των παράνομων πληρωμών

που επί τρία χρόνια γίνονταν σε περισσότερους

από 800 γιατρούς ανά την Ελλάδα

με συνταγή της Bayer Hellas έσπασε η
Εισαγγελία Διαφθοράς φέρνοντας στο φως
μια ακόμα υπόθεση στο στόχαστρο της οποίας
βρίσκεται και πάλι γερμανική εταιρεία

Ο χορός της μίζας εκατομμυρίων ευρώ που
εκταμιεύονταν από μαύρα ταμεία διάφορων γερμανικών

εταιρειών φαίνεται πως καλά κρατεί
καθώς στους έλληνες ανακριτές κατά της Διαφθοράς

εκκρεμούν δικογραφίες από τις οποίες
προκύπτει διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ για
την υπογραφή διάφορων συμβάσεων κυρίως
στο πεδίο των εξοπλιστικών προγραμμάτων

Περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ φέρεται να
είχαν διακινηθεί την τριετία 2005-2008 από
εκπροσώπους της γερμανικής εταιρείας στην
Ελλάδα με στόχο την αύξηση του τζίρου της
επιχείρησης

Ο φάκελος άνοιξε από την επικεφαλής της
Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένη Ράικου
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Το μεγάλο πάρπ που πλήρωνε ιο ελληνικό Δημόσιο
Το πάρτι αυτό ms συνταγογράφησηε το πλήρωνε το Δημόσιο αφού τα Ταμεία κάλυπταν 70 80 ms αξίαβ
των επίμαχων φαρμάκων Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γιατρού ο onoios εμφανίζεται να προωθεί
συγκεκριμένο σκεύασμα με παλαιότερη δραστική ουσία που χορηγείται σε ενέσιμη μορφή ενώ κυκλοφορούσαν
στο εμπόριο χάπια με την ίδια δραστική ουσία που μπορούσαν να χορηγηθούν otous ασθενείε από το στόμα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ MADE IN GERMANY

Οι πέντε υποθέσεις δωροδοκίας
που ερευνά η ελληνική Δικαιοσύνη
Υπόθεση Siemens Είναι η πλέον γνωστή

ιστορία διακίνησης μίζας από γερμανική

εταιρεία Στις 27 Νοεμβρίου 2015
θα καθήσουν στο εδώλιο του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας
συνολικά 64 άτομα για την υπόθεση
των μαύρων ταμείων Σύμφωνα με τα
στοιχεία της δικογραφίας που αριθμεί
χιλιάδες σελίδες οι δωροδοκίες εκτιμάται

ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον
69.942.000 ευρώ όση δηλαδή υπολογίζεται

ότι ήταν και η ζημιά που υπέστη
το ελληνικό Δημόσιο

Προμήθεια υποβρυχίων HDW
Ferrostaal Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

οδηγείται και η μεγάλη
υπόθεση με τις μίζες στα υποβρύχια επί
υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου μετά
την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος

του Συμβουλίου Εφετών Πρόκειται

για την υπόθεση των μαύρων

χρημάτων που φέρεται ότι δόθηκαν
για την προμήθεια από το Πολεμικό
Ναυτικό των γερμανικών υποβρυχίων

Προμήθεια οχημάτων από τη γερμανική

Daimler Τα ίχνη μαύρου χρήματος

τουλάχιστον δύο εκατ ευρώ
που φέρονται να διακινήθηκαν στο

πλαίσιο ακόμα μίας σύμβασης για
την προμήθεια εξοπλιστικών

προγραμμάτων αξίας δεκάδων

εκατομμυρίων ευρώ
εντόπισαν οι εισαγγελείς
κατά της Διαφθοράς Ο
κατάλογος των κατηγορουμένων

περιλαμβάνει επτά
πρόσωπα που κατά τις Αρχές

εμπλέκονται στον κύκλο των παράνομων

πληρωμών που έγιναν για
την υπογραφή συμβάσεων
προμήθειας οχημάτων από
τη γερμανική εταιρεία

Προμήθεια ΡΖΗ2000 Ερευνάται
η διακίνηση μίζας που

φέρεται να έγινε για την
αγορά των αυτοκινούμενων

πυροβόλων ΡΖΗ από
τη Γερμανία Η σύμβαση
υπεγράφη στις 5/7/2001
επί θητείας του Ακη Τσοχατζόπουλου

στο ΥΠΕΘΑ μεταξύ
Δημοσίου και της εταιρείας

Krauss-Maffei Wegmann έναντι τιμήματος

195.709.774 εκατ ευρώ

Προμήθεια τρόλεϊ από τη γερμανική
MAN Ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα

έχουν ασκηθεί για τις μίζες
που φέρεται ότι διακινήθηκαν για την
προμήθεια 142 τρόλεϊ από τη γερμανική
εταιρεία MAN Οι διώξεις αφορούν τη
διακίνηση παράνομων πληρωμών από
τη γερμανική εταιρεία για σύμβαση που
υπεγράφη το 2001

ύστερα από ανώνυμη καταγγελία ενώ ανάλογη
έρευνα διενεργήθηκε από τους εισαγγελικούς
λειτουργούς στην Κολωνία της Γερμανίας

Η εταιρεία Bayer Hellas σύμφωνα με την καταγγελία
που έφτασε στη Δικαιοσύνη με υπαλλήλους

της αλλά και με τη συνδρομή άλλων εταιρειών
δωροδοκούσε έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου

να προωθούν τα παρασκευαζόμενα
από την ίδια φάρμακα στα δημόσια νοσοκομεία

Η προεπιλεγμένη συνταγογράφηση βέβαια
δεν γινόταν με το αζημίωτο για τους γιατρούς
Αντίθετα δίνονταν σε αυτούς διάφορα χρηματικά

ποσά η ταρίφα κυμαίνεται από 1.000
έως 20.000 ευρώ η άλλου είδους παροχές σε
διάφορα δώρα όπως κινητά και ταξίδια

Οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς
Αγγελική Γριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης
με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από
τη δική τους έρευνα αλλά και αξιοποιώντας τα
στοιχεία της γερμανικής Δικαιοσύνης προχώρησαν

στην άσκηση κακουργηματικής ποινικής

δίωξης για δωροδοκία και μάλιστα με τις
επιβαρυντικές διατάξεις του Νόμου 1 608 1 950
περί καταχραστών του Δημοσίου

Ο κατάλογος των κατηγορουμένων περιλαμβάνει

τέσσερις εκπροσώπους της εταιρείας στην
Ελλάδα Ενας ακόμα υπάλληλος της ίδιας επιχείρησης

καθώς και οι εκπρόσωποι άλλων δύο
εταιρειών που βοηθούσαν στην έκδοση εικονικών
τιμολογίων για να καταλήγουν τα δώρα στους

Για mv προεπιλεγμένη συνταγογράφηση
οι γιατροί λάμβαναν διάφορα χρηματικά ποσά
από 1.000 έ(ι)5 20.000 ευρώ ή άλλου είδου5
napoxés σε διάφορα δώρα ôncos κινητά και ταξίδια

γιατρούς διώκονται για άμεση συνέργεια στη δωροδοκία

αδίκημα που είναι επίσης κακούργημα

TO ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ Αξίζει να σημειωθεί ότι
στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στην Κολωνία

εμφανίστηκε Ελληνας ο οποίος κατήγγειλε
στις εκεί Αρχές ότι το χρονικό διάστημα 2005
2008 ο ίδιος ως εντολοδόχος της Bayer Hellas
είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους περίπου 2

εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την αποδέσμευση

μαύρου χρήματος Με αυτά τα λεφτά σύμφωνα
πάντα με την ίδια καταγγελία δωροδοκήθηκαν οι
γιατροί Yta να χορηγούν περισσότερα φάρμακα
του ομίλου Bayer

Ωστόσο όλοι οι γιατροί που φέρεται ότι να
έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση μένουν

εκτός του πεδίου αναζήτησης
ποινικών ευθυνών Και αυτό γιατί
τα χρήματα ή τα δώρα που φέρονται

να εισέπραξαν αντιστοιχούν σε
ποσά τέτοια που κατά τον νόμο το
περιγραφόμενο αδίκημα δεν είναι
κακούργημα αλλά πλημμέλημα Το
αποτέλεσμα είναι η αξιόποινη πράξη

να έχει πλέον παραγραφεί και ως εκ τούτου
οι φερόμενοι ως δράστες να παραμένουν στο
απυρόβλητο

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια
της έρευνας που έγινε και από το ΣΔΟΕ οι Αρχές

προχώρησαν στο άνοιγμα των τραπεζικών
λογαριασμών των υπόπτων και επιβεβαιώθηκαν
οι καταγγελίες ότι συγκεκριμένος υπάλληλος της
γερμανικής εταιρείας προέβαινε σε καταθέσεις
επ ονόματι ελλήνων γιατρών

ΓΙΑΤΡΟΙ φαρμακευτικές

Μια ολέθρια
σχέση για το ΕΣΥ
και ία Ταμεία
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Η ανάπτυξη του φαρμακευτικού
μάρκετινγκ στη χώρα

μας περιορίστηκε επί δεκαετίες

στις υπόγειες δοσοληψίες
μεταξύ εταιρειών και γιατρών Το
πάρτι που είχε στηθεί εις βάρος του
ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων
εν απουσία ελέγχου οδήγησε στο
σημερινό οικονομικό ναυάγιο το
δημόσιο σύστημα Υγείας

Είναι ενδεικτικό ότι πριν από
δύο χρόνια εντοπίστηκε γιατρός
που συνταγογραφοΰσε κατά 93
σκευάσματα συγκεκριμένης πολυεθνικής

εταιρείας Σύμφωνα με
τους ειδικούς η περίπτωση αυτή
δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς το
δέλεαρ ήταν μεγάλο Πώς αλλιώς
θα μπορούσε να εξηγηθεί ο ζήλος
παθολόγου από την Αιτωλοακαρνανία

ο οποίος σε διάστημα μόλις
τεσσάρων μηνών είχε εκδώσει 8.948
ιατρικές συνταγές δηλαδή 2.200
συνταγές τον μήνα

Υπερατλαντικά ταξίδια για όλη
την οικογένεια πανάκριβα δώρα
όπως ηλεκτρονικές συσκευές τελευταίας

τεχνολογίας χρυσαφικά
και ρολόγια αυτοκίνητα ή ακόμη
και παχυλές μηνιαίες αποδοχές ήταν
μερικά από όσα απολάμβαναν οι
γιατροί Μοναδική προϋπόθεση
να συνταγογραφούν αποκλειστικά
συγκεκριμένα σκευάσματα

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συ
νταγογράφησης σε ρόλο μεγάλου
αδερφού το 201 1 μπορεί να έχει
περιορίσει το φαινόμενο δεν έχει
ωστόσο καταφέρει να σβήσει οριστικά

τον χάρτη του μαύρου χρήματος
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με

εκτιμήσεις της προηγούμενης ηγεσίας

του υπουργείου Υγείας το 20
των δαπανών του ΕΟΠΥΎ αφορά
διαφθορά Σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ η κατάσταση

παραμένει θολή δεδομένου
ότι έως σήμερα δεν λειτουργεί ένα
ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης που να αφορά
όλα τα νοσοκομεία της χώρας
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