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I

J
TO ΚΡΙΣΙΜΟ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χωρίς να χάσουν χρόνο αμέσως

μόλις ίο αεροσκάφος που μετέφερε

το κυβερνητικό κλιμάκιο από
την Αγία Πετρούπολη προσγειώθηκε

στην Αθήνα ο Αλ Τσίπρας και η
κυβέρνηση έπιασαν δουλειά Με
στόχο να καταρτίσουν από κοινού το
σχέδιο δράσης ενόψει των χθεσινών
κρίσιμων συναντήσεων Με έξυπνα

όπως ανέφερε επικεφαλής ευαίσθητου

υπουργείου μέτρα που
χωρίς να απέχουν πολύ από τη στρατηγική

του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να
γεφυρώνουν το χάσμα με τους δανειστές

Από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου

πρώτος ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης
περνούσε το κατώφλι του Μεγάρου
Μαξίμου για να ακολουθήσουν ο ένας

μετά τον άλλον τα μέλη της πολιτικής

ομάδας διαπραγμάτευσης Η
συνεδρίαση αυτή έληξε περίπου στις
6.30 το απόγευμα χωρίς δηλώσεις
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο υπουργός

Επικρατείας Νίκος Παπ
πάς που βρισκόταν ήδη στις Βρυξέλλες

για εκ του σύνεγγυς επαφές
Για να ακολουθήσει η συνεδρίαση

του κυβερνητικού συμβουλίου την
Κυριακή το μεσημέρι στην οποία εκτός

των υπουργών συμμετείχαν επίσης

η αν υπουργός Οικονομικών
Νάντια Βαλαβάνη λόγω αρμοδιότη

Πώς έφτασε η κυβέρνηση
στη σύνοδο κορυφής
τας όπως και ο αν υπουργός Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων Νίκος Χουντής
λόγω της εμπλοκής του στις διαπραγματεύσεις

αλλά και της πολύχρονης

εμπειρίας του σε ευρωπαϊκά
θέματα

Τα μηνύματα από Γ Σταθάκη
Γ Βαρουφάκη
Περίπου έξι ώρες μετά οι συμμετέχοντες

στη σύσκεψη άρχισαν να
βγαίνουν και να στέλνουν κάποιοι από

αυτούς μήνυμα συγκρατημένης
αισιοδοξίας Δουλεύουμε για να πετύχουμε

συμφωνία το μήνυμα αυτό

αποφασιστικότητας εξέπεμψε σε
διάλογο του με τους δημοσιογράφους

ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος

Σταθάκης Με τον υπουργό Οικονομικών

Γιάνη Βαρουφάκη να επιμένει

ότι εμείς πάμε για συμφωνία
σ.σ στις Βρυξέλλες

Τα μηνύματα είναι θετικά έχουμε

μπει σε σοβαρή συζήτηση παρά

ποτέ ήταν τα σχόλια δύο ακόμη
υπουργών Ενώ παράλληλα με τα μέτρα

που συζητήθηκαν στην κάθε
τους λεπτομέρεια η κυβέρνηση ανέμενε

πολλά από το αναπτυξιακό κοινοτικό

πακέτο αντιθέτως υπό συζήτηση

παρέμενε το θέμα του χρέους

Κάτι αλλάζει
με τους δανειστές

Στη διάρκεια όμως του κυβερνητικού
συμβουλίου ο πρωθυπουργός

Η προετοιμασία
της διαπραγμάτευσης
οι συσκέψεις
η αποστολή
στις Βρυξέλλες

Αλ Τσίπρας είχε επικοινωνία με τους
Άν Μέρκελ Φρ Ολάντ και Ζ Κλ Γι
ούνκερ για τα αποτελέσματα των οποίων

ενημέρωσε αμέσως μετά τους
υπουργούς Και οι εταίροι αναζητούν

λύση είναι η φράση που αποδίδεται

σε κορυφαίο κυβερνητικό
παράγοντα

Το γιατί αλλαγής στάσης εκ μέρους

των εταίρων γεγονός που επιβεβαιώθηκε

και στα χθεσινά γεγονότα
των Βρυξελλών ίσως να κρύβεται

σε μια φράση που χρησιμοποίησε
στο κυβερνητικό συμβούλιο ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής Είναι τόσο ανήσυχοι

όσο και εμείς φέρεται να
είπε και αξίζει να σημειωθεί ότι την
περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Υγείας

βρισκόταν στις Βρυξέλλες ό¬

που είχε επαφές με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν
Σουλτς κ.ά κοινοτικούς αξιωματούχους

Ανήσυχοι δηλαδή μπροστά
στην προοπτική πανευρωπαϊκού
ναυαγίου

Μετά σημειωτέον και τη λήξη της
συνεδρίασης του κυβερνητικού συμβουλίου

ο πρωθυπουργός παρέμεινε
στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Γ

Δραγασάκη Γ Βαρουφάκη και Ευκλ
Τσακαλώτο που θα ήταν άλλωστε και
τα μέλη που θα τον συνόδευαν στην
κυβερνητική αντιπροσωπεία στις

Βρυξέλλες μαζί με τον Ν Παππά
Σιγά σιγά οι εν λόγω υπουργοί και

οι άμεσοι συνεργάτες του πρωθυπουργού

έπαιρναν τον δρόμο για το
Ελ Βενιζέλος Τελευταίος λίγο μετά

τις 8 το βράδυ βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας

Στο απέναντι πεζοδρόμιο πολίτες

που επί ώρες τον περίμεναν υπομονετικά

εκεί τον επευφημούσαν
τον ενίσχυαν με τα συνθήματά τους

Ενίσχυση απολύτως αναγκαία για
την εξόχως δύσκολη αποστολή του
πρωθυπουργού και προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ
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Το βαμβάκι
ίου ΚΑΤ

Διοικήσεις νοσοκομείων
του ΕΣΥ της χώρας μας όπως
για παράδειγμα τη διοίκηση
του νοσοκομείου της Αθήνας
ΚΑΤ δείχνει ο γενικός γραμματέας

Δημοσίας Υγείας Γιάννης

Μπασκόζος ως υπαίτιες
για πολύ σοβαρά εμπόδια στη
δουλειά και το έργο της πολιτικής

ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας καθώς αυτές εμφανίζονται

δημοσίως να μην προμηθεύουν

τα ιδρύματα ούτε
καν με Βαμβάκι

Συγκεκριμένα σε συνέ
ντευξή του στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα Υγείας health
view gr ο Γιάννης Μπασκόζος
τονίζει χαρακτηριστικά τα
εξής Έχουμε και μεγάλα
προβλήματα με υπάρχουσες
διοικήσεις των νοσοκομείων
που πολλές φορές σου δίνουν
την αίσθηση ότι αυτό που
επιδιώκουν είναι να δυσφημήσουν

την κυβέρνηση Δεν
μπορώ να καταλάβω πώς
βγαίνει η είδηση ότι σε ένα
νοσοκομείο τέλειωσε το Βαμβάκι

ή οι γάζες Εάν ένα νοσοκομείο

ξέμεινε από γάζες
και βαμβάκι ή σημαίνει ότι
δεν εχει γίνει σωστός προγραμματισμός

ή έχει συμβεί
αυτό επίτηδες γιατί κάποιοι
έχουν άλλους σκοπούς στο
μυαλό τους

Β.Β
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Τα μεγαλεπήβολα σχέδια
με την Υγεία στην εντατική
Σφοδρές αντιδράσεις για

το νέο πείραμα της ηγεοίας
του υπουργείου με την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mena
nncla@dimokratiani-ws.gr

ονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

στις πόλεις και Περιφερειακά

Ιατρεία στα χωριά ανά
5.000 κατοίκους με γιατρούς
νοσηλευτές και γραμματέα

περιλαμβάνει το νέο πείραμα της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ Το πόρισμα έχει
ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στον
πολύπαθο χώρο της Υγείας που λυγίζει από

τις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό και
βασικά υγειονομικά υλικά όπως γάζες και
φάρμακα

Μετά το ΠΕΔΥ της προηγούμενης κυβέρνησης

που έπειτα από δύο χρόνια λειτουργίας
δεν έχει περπατήσει με συνέπεια οι πολίτες

να αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να καλύψουν ανάγκες
υγείας ακόμα ένα πόρισμα για την ΠΦΥ κατατέθηκε

από ομάδα τεχνοκρατών στον αναπληρωτή

υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό Στο
πόρισμα αναφέρεται ότι οι Μονάδες Φροντίδας

Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία

θα αποτελούνται από δύο γενικούς γιατρούς

ή παθολόγους έναν νοσηλευτή έναν
επισκέπτη υγείας και έναν παιδίατρο ενώ σε
κάθε δύο μονάδες θα υπάρχουν και μία μαία
ένας κοινωνικός λειτουργός μία οικογενειακή

βοηθός και μία γραμματέας
Μάλιστα οι μονάδες θα λειτουργούν από

τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ Ηδη η Πα

Αριστερώ Ο αναπληρωτής υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός

νελλήντα Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων

Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ σε μια σκληρή

ανακοίνωση αναφέρει ότι την ώρα που
τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από τις δραματικές

ελλείψεις σε προσωπικό και στοιχειώδες

υγειονομικό υλικό όπως γάντια σύριγγες

φάρμακα και βενζίνη για τα ασθενοφόρα
το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει μεγαλεπήβολα

σχέδια όταν δεν έχει χρήματα για
τις εφημερίες

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ στο πόρισμα

που κατατέθηκε στις 17 Ιουνίου αναφέρεται
ότι η εμπλοκή της κοινότητας η δημοκρατική

συμμετοχή του κόσμου στις διαδικασίες
θα στηρίξουν τη νέα ΠΦΥ πολλαπλώς ανα

πτύσσοντάς την και αξιολογώντας την Με
αφορμή αυτό η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ότι τα
μεγαλεπήβολα και πολύπλοκα σχέδια της κυβέρνησης

που κρύβουν την πραγματικότητα
στηρίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών

κοινωνιών και όχι στην ανάληψη της
ευθύνης από το κράτος
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y
TO ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΦΠΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

οι τρεις συντελεστές
23 13 και 6

από 6,5
Ενέργεια νερό

εστίαση διατηρούνται
στον μεσαίο

συντελεστή ενώ
μειώνεται κατά

0,5
σε φάρμακα

βιβλία

ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

σε μόνιμους κατοίκους
των νησιών σε

αντιστάθμιση της
κατάργησης της
έκπτωσης 30

στον ΦΠΑ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ 12

σης επιχειρήσεις με
κέρδος πάνω από

500.000 €

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

στα ηλεκτρονικά
παίγνια VLTs

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ 2016

ο συντελεστής
φορολογίας των ΑΕ και

ΕΠΕ όχι των ελεύθερων
επαγγελματιών και

των ατομικών
επιχειρήσεων από το

26 στο 29

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
Ο ΦΟΡΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

για αυτοκίνητα άνω
των 2500 κ.εκ

πισίνες αεροπλάνα
ιδιωτικά σκάφη άνω

των 10 μέτρων

ΜΗΝ J

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Ο ΦΟΡΟΣ

τηλεοπτικών
διαφημίσεων και θα

διεξαχθούν
διαγωνισμοί για τις
τηλεοπτικές άδειες

και τις άδειες κινητής
τηλεφωνίας

Πρωτογενή πλεονάσματα
ΠΡΙΝ τα μέτρα με βάση το Μνημόνιο ΜΕΤΑ Τα μέτρα με βάση τον νέο

για τα πρωτογενή πλεονάσματα

5Λ
δισ €

ατόχο για χαμηλότερα πλεονάσματα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι αλλαγές σε
ΦΠΑ και φόρο
εισοδήματος
Η ελληνική πρόταση προβλέπει χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα 1 του ΑΕΠ για το 2015 και 2 του ΑΕΠ το
2016 Διατηρείται το σύστημα των τριών συντελεστών στο
ΦΠΑ νέα κλίμακα για την εισφορά αλληλεγγύης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Ανατροπές

οτον ΦΠΑ και στη φορολογία
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

το φορολογικό πακέτο της κυβέρνησης για το
κλείσιμο της συμφωνίας με τους θεαμούς Η
ελληνική πρόταση προβλέπει χαμηλότερα πρωτογενή

πλεονάαμστα 1 του ΑΕΠ για το 201 5

και 2 του ΑΕΠ το 201 6 αντίστοιχα έναντι 3

και 4,5 της αρχικής πρόβλεψης
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου μόνο για

το 2016 η οικονομία θα απαλλαγεί από μέτρα
ύψους 8,2 δισ ευρώ ενώ σε βάθος πενταετίας

ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος που εξασφαλίζεται

φτάνει τα 1 5,4 δισ ευρώ
Ειδικότερα στα μέτρα που έχει προτείνει η

Αθήνα περιλαμβάνονται
Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ με σαρωτικές

μετατάξεις προϊόντων από τον χαμηλό στον
υψηλό ΦΠΑ με στόχο την είσπραξη εσόδων
680 εκατ ευρώ φέτος και 1,36 δισ ευρώ το
2016 Διατηρείται το σύστημα των τριών συντελεστών

με έναν υπερμειωμένο 6 έναν μεσαίο
1 3 και τον υψηλό 23 από 6,5 l 3 και 23
σήμερα Ενέργεια νερό εστίαση διατηρούνται
στον μεσαίο συντελεστή 13 ενώ μειώνεται
έστω κατά 0,5 από το 6,5 στο 6 ο ΦΠΑ σε

φαρμακα και βιβλία Καταργείται ο μειωμένος
ΦΠΑ στα νησιά και ως αντιστάθμισμα χορηγούνται

φοροαπαλλαγές σε μόνιμους κατοίκους
νησιών με χαμηλά εισοδήματα

Αύξηση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης
για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ με
στόχο έσοδα 220 εκατ ευρώ φέτος και 250εκατ
ευρώ το 2016 Η νέα κλίμακα της εισφοράς
αλλαλεγγύης συμφωνά με την ελληνική πρόταση

διαμορφώνεται ως εξής
12.000 20.000 ευρώ 0,7
20.001 30.000 ευρώ 1,4
30.001 50.000 ευρώ 2

50.001 100.000 ευρώ 4
100.001 500.000 ευρώ 6,0
Πάνω από 500.000 ευρώ 8,0

Εκτακτη εισφορά 12 στις επιχειρήσεις
με κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ για την εί
απραξη εσόδων 945 εκατ φέτος και 405 εκατ
ευρώ το 2016

Αύξηση από το 2016 του συντελεστή φορολογίας

εισοδήματος για τις επιχειρήσεις με
κέρδη άνω των 1 00.000 ευρώ από το 26 στο
29 με στόχο επιπλέον έσοδα 410 εκατ ευρώ
το 2016

Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωαπς
από το 10%ατο 1 3 για Ι.Χ άνω των 2.500 κυβικών

αεροσκάφη ελικόπτερα σκάφη αναψυχής

και πισίνες έσοδα 47 εκατ ευρώ για το
2015 και άλλα τόσα το 2016

Περικοπή αμυντικών δαπανών κατά 200
εκατ ευρώ το 2016

Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

για την είαπραξη 1 00 εκατ ευρώ φέτος
και άλλων 100 εκατ ευρώ το 2016

Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο e-gaming
Υπολογίζονται έσοδα 35 εκατ για το 2015 και
225 εκατ ευρώ το 2016

Αδειες κινητής τηλεφωνίας από 4G και
5G με στόχο 350 εκατ ευρώ το 2016

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου

μεταξύ άλλων και μέσω του εντοπισμού
των αδαλωτων δεξαμενών με ατόχο την είσυρα

ξα 75 εκατ ευρώ φέτος και 300 εκατ ευρώ το
2016

Εντατικοποίηση των ελέγχων στα τραπεζικά

εμβάαματα και εφαρμογή μέτρων για την
εθελοντική αποκάλυψη στοιχείων

Ενίσχυση της διοικητικής επίλυσης διαφορών

για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων

Προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών

Διοικητική επίλυση των διαφορών σχετικά

με τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων
χρόνων υπολογίζοντας κέρδη για το 201 5 ποσό

50 εκατ και για το 2016 ποσό 50 εκατ ευρώ

Τεχνικός έλεγχος για όσα οχήματα δεν
πέρασαν ΚΤΕΟ Υπολογίζονται έσοδα 122
εκατ ευρώ στη διετία 2015-2016

Οφειλές από ανασφαλιατα οχήματα Υπολογίζονται

έσοδα 51 εκατ ευρώ για το 2015
και 40 εκατ ευρώ για το 2016

Επιστροφές από τη φαρμακευτική δαπάνη
rebate Εξοικονομούνται 140 εκατ ευρώ το

20 1 5 και 140 εκατ ευρώ το 20 1 6
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έσοδα

1 δισ.ευρώγιατο 2015-2016
Αντιμετώπιση διαφθοράς Μέχρι το τέλος

Ιουλίου η κυβέρνηση θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη

Στρατηγική Πρόταση ενάντια στη
διαφθορά

éé
Ενέργεια νερό εστίαση διατηρούνται

στον μεσαίο συντελεστή

13 στο 6 από
το 6,5 για τα φάρμακα
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Τριάμισι εκατομμύρια
εργαζόμενοι ζουν
άλλα 7 εκ. Ελληνες

Δραματική 
παραμένει π οικονομική 

και κοινωνική κατάσταση
της Ελλάδας, όπως δείχνουν

τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του
201 5 που εξέδωσε π ΕΛΣΤΑΤ. Κατό τη
στατιστική αρχή, οι επισήμως καταγεγραμμένοι 

εργαζόμενοι ανέρχονται
πλέον σε 3.504.446 άτομα. Οι άνεργοι 

-εννοείται, οι εγγεγραμμένοι, γιατί 

υπαρχουν αρκετοί που δεν προσέρχονται 

καν στις αρμόδιες αρχές για να
καταγραφούν- ήταν στο πρώτο τρίμηνο 

του έτους 1.272.541 άτομα. Το ποσοστό 

ανεργίας διαμορφώθηκε έτσι
στο 26,6%, ελαφρό μειωμένο κατό 1,2
εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
το πρώτο τρίμηνο του 2014, οπότε
ανερχόταν στο 27,8%. Η εκόναξα της
ανεργίας και η θεαματική μείωση των

μισθών, συνοδευόμενες από την αυ-
ξαση της εισφσρσδιαφυγής της «μαύρης» 

εργασίας, οδήγησαν σε κατάρρευση 

τα έσοδα του 1KA. Από 14,22
δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τα
έσοδα του ΙΚΑ το 2009 έπεσαν ατα
9,35 δισεκατομμύρια το 2014, υφιστάμενα 

μια τεράστια μείωση πέντε
δισεκατομμυρίων ευρώ (4,87 για την
ακρίβεια), χάνοντας το ένα τρίτο των
εσόδων τσυ (34,25%). Οταν τα έσοδα
τσυ ΙΚΑ πέφτουν από τα 14 δια. ευρώ
στα 9 δισ. ευρώ, για πόσο διάστημα τσ
ΙΚΑ θα μπορεί να συνεχίσει να κατα-
βάλλέι τις σημερινές συντάξεις χωρίς
να τις μειώσει δραματικά και χωρίς
κρατική ενίσχυση, πράγματα που
απαιτούν λυσσααμένα οι δανειστές;
Αυτό είναι ήδη μαθηματικά αδύνατον.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας
έχει καταβαραθρωθεί ήδη το 2014 στο
72% του μέσου όρου της EE των 28
κρατών, ενώ το 2009 βρισκόταν στο
94% του μέσου όρου της EE. Πτώση
κατό 22 (!) εκατοστιαίες μονάδες μέσα
σε πέντε μόλις χρόνια μόνο σε πόλεμο 

σημειώνεται. Οταν ακόμη και η
μνπμονιακή Ιρλανδία έχει το 2014
το... 132% (!!!) του μέσου κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της EE των 28 χωρών, αντιλαμβάνεται 

ο καθένας τι καταποντι-
αμό έχει υποστεί η Ελλάδα. Από τα 28
κράτη της EE, η χώρα μας έχει κατρακυλήσει 

στσ ΑΕΠ κατά κεφαλή στην...
22η θέση!

Οι 
μνημσνισκές κυβερνήσεις

τσυ Γιώργου Παπανδρέου και
των Αντώνη Σαμαρά - Ευάγγελου 

Βενιζέλου κατόρθωσαν τσ ακατόρθωτο: 

Να μας περάσουν ακόμη και
σχεδόν οι μισές πρώην «σασιαλιστι-
κές» χώρες που έχουν όλες τους ενταχθεί 

στην EE! Πίσω από την... Εσθονία
(!) κατατάσσεται πλέον η Ελλάδα στο
κστά κεφαλήν ΑΕΠ. Αιτία αυτής της
καταβαράθρωσης δεν είναι άλλη από
τα άφθονα λεφτά που πρέπει να δίνει
η χώρα για να ξεπληρώσει τα δάνεια
που έσωσαν τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές 

τράπεζες. Από πέρυσι τσν Αύ-
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γσυατσ οπότε και σι δανειστές έπαψαν

να δίνουν λεφτά στσ καμένο
χαρτί της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου

η Ελλάδα έχει δώσει 1 7,5 δισεκατομμύρια

ευρώ για χρεολύοια τόκους

και προμήθειες

Από
αυτά τα 1 7 5 δισ ευρώ τα

10 δισεκατομμύρια τα έδωσαν
σι Σαμαράς Βενιζέλος στο

εξάμηνο Αύγουστος 2014 Ιανουαρι
ος 2015 και τα 7,5 δισεκατομμύρια τα
έδωσε ο Τσίηρας στο τετράμηνο 25 Ιανουαρίου

2015 25 Μαΐου 2015
Εγδαραν κυριολεκτικά κάθε χρηματικό

διαθέσιμο του ελληνικού Δημοσίου

για να πληρώσσυν τα δάνεια
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο
επόμενο τρίμηνο από 30 Ιουνίου μέχρι

30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση
Τοι'πρα πρέπει να πληρώσει βάσει
των δισκανσνισμών που έχουν κάνει
γι αυτήν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος
και ο Γιωργάκης το αστρονομικό ποσό

των 12,6 δισεκατομμυρίων ευρώ
Λεφτό βεβαίως που ουτε υπαρχουν
ουτε μπορούν κατά κανένα τρόπο να
βρεθούν στην ελληνική οικονομία
μόνο οι δανειστές μπορούν να δανείσουν

στην Ελλάδα τέτοια ποσά
για να τα παρουν οι ίδιοι και να τα
χρεωθεί η χώρα μας Στο πλαίσιο του

Μόνο ο ένας στους τρεις
Ελληνες έχει δουλειά από
την οποία πρέπει να ζήσουν

η οικογένεια του οι
συνταξιούχοι και οι άνεργοι
που διαρκώς αυξάνονται

γδαρσίματος κάθε χρηματικού πόρου

του Δημοοι'ου ευνόητο είναι ότι
η κυβέρνηση φεσώνει οποιονδήποτε

δυστυχή Ελληνα έχει συναλλαγές

με το κρότος Τον Απρίλιο το σύνολο

των ληξιπρόθεαμων οφειλών
του Δημοοι'ου ανπλθε στα 4,82 δισεκατομμύρια

ευρώ από 4,42 δισ ευρώ
που ήταν τον Μαρτιο σημειώνοντας
αύξαση 400 εκατομμυρίων ευρώ μέσα
σε έναν μήνα Από αυτά τα 4,82 δισ
τα 4,13 δισεκατομμύρια είναι λήξιπρό
θεαμα χρέη ατα σποι'α πρέπει να προστεθούν

και 700 εκατομμύρια 692 για
την ακρίβεια που αφορούν επιστροφές

φόρων σι οποίοι όμως δεν έχουν
επιστραφεί

Βάσει
των στοιχείων που δημοοι

σποιτίσε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους χρωστούν ακόμη

2,16 δισεκατομμύρια ευρώ σι σργανι
αμοί κοινωνικής ασφαλισης εκ των
οποίων τα 1 5 1 τα χρωστάει μόνο ο
ΕΟΠΥΥ Ειδικά τα νοσοκομεία χρωστούν

ακόμη 950 εκατομμύρια ευρώ
και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

χρωστούν 300 εκατομμύρια ευρώ
επιπλέον Η δημοοιονομική ασφυξία
σε όλο της το μεγαλείο μόνο οι δανειστές

εισηράττουν κανονικότατα τις
δόσεις τους Τι να πει κανείς
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Ελεγχος σία
οικονομικά
του Παστέρ
► Tns ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για δημοσιονομικό έλεγχο στο Ινστιτούτο
Παστέρ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έχει αποστείλει

προς την Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων ο αναπληρωτής

υπουργός Ερευνας Κώστας Φωτάκης Οι εκατέρωθεν
καταγγελίες προσωπικού-διοίκησης για κακοδιαχείριση η

απώλεια ερευνητικών προγραμμάτων και η κατάσταση που

μυρίζει μπαρούτι στο Ινστιτούτο έχοντας ήδη προκαλέσει
διαχειριστικό έλεγχο από το συναρμόδιο υπουργείο Υγείας
οδήγησαν στην απόφαση διερεύνησης όλων των ζητημάτων
που αφορούν τη διαχείριση και την ανάπτυξη του Παστέρ

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα στο Ινστιτούτο είναι

έκρυθμο καιρό τώρα αλλά ειδικά την τελευταία περίοδο

μετά και την επίσκεψη του προέδρου του γαλλικού
Ινστιτούτου Παστέρ ο οποίος σε συνάντησή του με τον
υπουργό διατύπωσε σαφώς τη θέση του για διερεύνηση
και διαλεύκανση όλων όσων συνδέονται είτε με φήμες είτε
με καταγγελίες για μια κατάσταση που εμφανίζεται χρονίζουσα

και αναπόφευκτα σχετίζεται με το πλέγμα σχέσεων
και λειτουργίας που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της
Ί2ετούς θητείας της παρούσας διοίκησης

Πέρυσι η διοίκηση ανανέωσε τη θητεία της για μια ακόμη
φορά ενώ το μοναδικό πρόσωπο που άλλαξε ήταν αυτό
του γενικού διευθυντή εδώ και δύο χρόνια δηλαδή όσον
καιρό διαρκούν οι εσωτερικές αναταραχές οι οποίες πλέον
βρίσκονται στην κορύφωσή τους

Ο σύλλογος εργαζομένων έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας

στους δύο συναρμόδιους υπουργούς Υγείας και
Παιδείας καταγγέλλοντας τον γενικό διευθυντή μεταξύ
άλλων για έλλειψη συνεργασίας και απραξία Την ίδια στιγμή

σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι πλευρές αλληλοκατηγορούνται

για τα ερευνητικά προγράμματα που χάνονται
όπως τα τρία τελευταία που σύμφωνα πάντα με τις ίδιες
πληροφορίες έχασαν την επιλεξιμότητά τους για λόγους
που συνδέονται με τις προμήθειες

Εν τω μεταξύ ήδη έχει ξεκινήσει διοικητικός διαχειριστι
κός-οικονομικός έλεγχος με εντολή του υπουργού Υγείας
από το 2012 έως σήμερα στο Παστέρ αλλά και σε άλλους
φορείς όπως τα νοσοκομεία Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ

και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

Τρίμηνη παράταση
των συμβάσεων

Σε νέα παράταση των συμβάσεων μεταξύ

του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών
προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού

μετά από απόφαση του υπουργού

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
Η νέα τρίμηνη παράταση αφορά τις
συμβάσεις σι οποίες λήγουν 30 Ιουνίου

και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου Προκειμένου να
καλυφθεί το χρονικό διάστημα της
παράτασης των συμβάσεων των ιατρών

από 1.1.2015 έως 30.9.2015 το
υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει

σε τροποποίηση του ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου περί ανανέωσης

των συμβάσεων των θεραπευτών

ιατρών Ο ανώτατος αριθμός
ιατρικών επισκέψεων για όλους τους
συμβεβλημένους θεραπευτές ιατρούς
ανέρχεται στις 200 επισκέψεις τον
μήνα Δόθηκε επίσης τρίμηνη παράταση

συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ
και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων

Φυοικοθεραπευτών Πολυιατρεί
ων Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας

Φροντίδας Οικοτροφείων
Ιδρυμάτων/Κλινικών Χρονιών Παθήσεων

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ειδικών Ιδρυμάτων για
ΑμεΑ Ιδρυμάτων Ασυλικού Τύπου
και Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΥΡΟΣ

Διάκριση για
Ελληνα γιατρό

Σημαντική διάκριση νια Ελληνα
γιατρό ο οποίος αναδείχθηκε
37ος ανάμεσα σε 669 επιστήμονες

υψηλού κύρους όσον αφορά
την επιρροή του με βάση ης αναφορές

άλλων επιστημόνων στο

έργο του σύμφωνα με τα στοιχεία

της βάσης δεδομένων
Google Scholar Citations Ο

λόγος για τον Γιώργο Χροάσο
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και
διευθυντή του Τομέα Υγείας Μητέρας

Παιδιού και της Α Παιδιατρικής

Κλινικής Ο κ Χρούσος
είναι ο Ελληνας επιστήμονας με
την υψηλότερη θέση στη σχετική
παγκόσμια κατάταξη Ακολουθούν

κατά σειρά από ελληνικής
πλευράς ο καθηγητής Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Κολούμπια
της Νέας Υόρκης Τομ Μανιάτης
70ός ο καθηγητής Χημικής
Μηχανικής του Πανεπιστημίου
του Τέξας-Όοτιν Νικόλαος Πέπ
πας 130ος ο καθηγητής Ιατρικής

του Πανεπιστημίου Στάν
φορντ Γιάννης Ιωαννίδης

1 9 1 ex ο φυσικοχημικός Φαί
δων Αβούρης της IBM 209ος ο
καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου

της Γενεύης Στυλιανός

Αντωναράκης 235ος κ.ά
Πρώτος στην κατάταξη η οποία
περιλαμβάνει τόσο επιστήμονες
εν ζωή όσο και αποβιώσαντες
είναι ο Ζιγκμσυντ Φρόιντ
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Αυξήσεις φόρων
και εισφορών το 93
των προτάσεων
της κυβέρνησης
Στα 7fi δισ ευρώ τα μέτρα για φέτος
και το 2016 Ολο το πακέτο αναλυτικά
Αυξήσεις φόρων αλλά και επώδυνες
παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό προβλέπει

η πρόταση που κατέθεσε η
ελληνική κυβέρνηση προς τους θεσμούς

Το συνολικό ύψος των μέτρων

ανέρχεται σε 7,9 δισ ευρώ
εκ των οποίων τα 7,3 δισ προέρχονται

από αυξήσεις φόρων και εισφορών

σε επιχειρήσεις εργαζομένους

και συνταξιούχους Προτείνεται

αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης

για εισοδήματα άνω των
30.000 ευρώ έκτακτη εισφορά 12
σε 1.500 επιχειρήσεις με καθαρά
κέρδη άνω των 500.000 ευρώ αύξηση

φόρου πολυτελείας από 10
σε 13 φόρος σε τηλεοπτική δια¬

φήμιση ηλεκτρονικό τζόγο ενώ
προβλέπονται έσοδα 350 εκατ από
άδειες κινητής τηλεφωνίας 4G 5G
Για τον ΦΠΑ η κυβέρνηση προτείνει
3 συντελεστές 6 για φάρμακα
βιβλία θέατρα 13 για τρόφιμα
ρεύμα ξενοδοχεία εστίαση και 23
για όλα τα υπόλοιπα Πάντως το
ενδεχόμενο μεταφοράς της εστίασης
στο 23 παραμένει ανοικτό Επιπροσθέτως

διατηρείται ο φόρος
κατοχής ακινήτων ΕΝΦΙΑ Σε ό,τι
αφορά στο ασφαλιστικό προτείνεται
μείωση συντάξεων αύξηση εισφορών

κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

και σταδιακή κατάργηση
ΕΚΑΣ έως το 2020 Σ
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7,9 δια ο λογαριασμός
μέτρων που πρότεινε
η ελληνική κυβέρνηση
Τα 7,3 δισ ευρώ θα προέλθουν από αυξήσεις φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών για τη διετία 2015-2016

Των ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
καίΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών είναι τα 7,3 δισ ευρώ
από τα 7,9 δισ ευρώ της πρότασης
που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση

στους πιστωτές της χώρας
δηλαδή το 93 της δημοσιονομικής

προσαρμογής Το γεγονός
αυτό είναι και το αδύνατο σημείο
της πρότασης σύμφωνα με τους
δανειστές της χώρας καθώς η αύξηση

της φορολογικός επιβάρυνσης
ενισχύει την ύφεση με αποτέλεσμα
να απαιτούνται ακόμα περισσότερα
μέτρα Στο ανωτέρω ποσό των 7,3
δισ ευρώ τα 5,174 δισ ευρώ προέρχονται

από νέους φόρους ενώ
τα υπόλοιπα από τις αυξημένες
ασφαλιστικές εισφορές

Ειδικότερα τα νέα μέτρα που
προτείνει η κυβέρνηση στοχεύουν

L ΦΠΑ Η κυβέρνηση προτείνει
τρεις συντελεστές και συγκεκριμένα
6 για φάρμακα βιβλία και εισιτήρια

θεάτρων 13 για τρόφιμα φρέσκα

προϊόντα ως επί το πλείστον
ρεύμα διαμονή σε ξενοδοχεία και
εστίαση και 23 για όλα τα υπόλοιπα

προϊόντα και υπηρεσίες Με
την πρόταση αυτή τα έσοδα αυξάνονται

κατά 1,36 δισ ευρώ σε ετήσια
βάση Για τη διετία τα έσοδα θα
ανέλθουν σε 2,040 δισ ευρώ

Ωστόσο για να επιτευχθεί ο στόχος

της ετήσιας αύξησης των εσόδων

από το συγκεκριμένο φόρο

κατά 1,8 δισ ευρώ n κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο η εστίαση
να μεταφερθεί στον υψηλό συντελεστή

23 Πα τα νησιά η πρόταση

της κυβέρνησης προβλέπει
την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος

Δεν αποκλείεται πάντως
να υπάρξουν δύο ταχυτήτων συντελεστές

στα νησιά προκειμένου
να ικανοποιηθεί και το έτερο κόμμα
της συγκυβέρνησης

2 Επιχειρήσεις Περισσότερες
από 1.500 επιχειρήσεις θα κληθούν

Στο ελληνικό σχέδιο
γίνεται αναφορά για
διατήρηση του ενιαίου

φόρου ιδιοκτησίας

ακινήτων
με στόχο την είσπραξη

2,65 δισ ευρώ

να πληρώσουν έκτακτη εισφορά
με συντελεστή 12 σε δύο δόσεις
2015 και 2016 Το ποσό που υπολογίζει

να εισπράξει η κυβέρνηση
ανέρχεται στα 1,35 δισ ευρώ και
θα καταβληθεί από τις επιχειρήσεις
που έχουν καθαρά κέρδη άνω των
500.000 ευρώ και όχι 1.000.000 ευρώ

όπως προέβλεπε η προηγούμενη
πρόταση Μάλιστα εντός του 2015
θα πρέπει να πληρώσουν 945 εκατ

ευρώ και τα υπόλοιπα 405 εκατ
ευρώ το 2016 Επίσης έχει προταθεί
η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης

των επιχειρήσεων στο
29 από 26 σήμερα Το μέτρο
θα εφαρμοστεί για 14.930 εταιρείες
με επιχειρηματικά κέρδη άνω των
100.000 ευρώ και θα επιβληθεί στα
κέρδη που θα προκύψουν το 2015
και θα πληρωθούν το 2016 προσδοκώμενα

έσοδα 410 εκατ ευρώ
3 Με στόχο την είσπραξη 470

εκατ ευρώ στη διετία αυξάνονται
οι συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης

για εισοδήματα 30.000
ευρώ και άνω ως εξής
• 12.001 20.000 ευρώ 0,7
• 20.001 30.000 ευρώ 1,4
• 30.001 50.000 ευρώ από 1,4
σε 2
• 50.001 100.000 ευρώ από 2,1
σε 4
• 100.001 500.000 ευρώ από 2,8
σε 6
• 500.001 ευρώ και πάνω από 2,8
σε 8

4 Φόρος πολυτελείας Αυξάνεται
ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
στο 13 από 10 που είναι σύμερα
για αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.ε
αεροπλάνα πισίνες και σκάφη αναψυχής

άνω των 10 μέτρων Προσδοκώμενα

έσοδα 94 εκατ ευρώ φέτος

και το 2016 Το μέτρο θα εφαρμοστεί

αναδρομικά από τα εισοδήματα

του 2014
5 Φόρος στην τηλεοπτική διαφήμιση

200 εκατ ευρώ το 2015 και 2016

Σύνολο
φορολογικών
μέτρων

3.147
ψ

Τα μέχρα
της ελληνικής
κυβέρνησης
Ποσά σε εκατ ευρώ

2015 2016

Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 680 1.360

Εκτακτη εισφορά 12
σε εταιρείες που έχουν κέρδη

άνω των 500.000 ευρώ
945 405

Αύξηση του συντελεστή
φορολογίας επιχειρήσεων

από 26 στο 29

Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης

Φόρος στην τηλεοπτική
διαφήμιση

Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο
e-gaming

Αύξηση του φόρου
Πολυτελείας

συμπεριλαμβάνοντας σκάφη
αναψυχής

Αδειες κινητής τηλεφωνίας
4G 5G

220

100

35

47

410

250

100

225

47

350

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

6 Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο
e gaming με όφελος για τον

προϋπολογισμό 260 εκατ ευρώ
στη διετία

7 Αδειες κινητής τηλεφωνίας
4G και 5G με στόχο να εισπραχθούν

350 εκατ ευρώ μόνο το 2016
Πέραν των παραπάνω μέτρων

ύψους 7,3 δισ ευρώ η κυβέρνηση
προτείνει την περικοπή των αμυντικών

δαπανών κατά 200 εκατ ευρώ

το 2016 και μόνο Επίσης στο
ελληνικό σχέδιο γίνεται αναφορά

για διατήρηση του ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων με στόχο
την είσπραξη 2,65 δισ ευρώ Ταυτόχρονα

η κυβέρνηση δεσμεύεται
για αλλαγές στη φορολογία των
αγροτών όπου θα επανεξεταστεί
το ειδικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται

Τέλος σημειώνεται ότι τον
προσεχή Σεπτέμβριο θα κατατεθεί
στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη
φορολογία εισοδήματος φυσικών
προσώπων αγροτών και ελεύθερων
επαγγελματιών
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Μέτρα 2,7 δισ φέτος και 5,2 δισ το 2016 προβλέπει η πρόταση που υπέβαλε π κυβέρνηση

Πακέτο 7,9 δισ στο παρά 51
Εκτακτη εισφορά 12 στις εταιρείεςμε κέρδη από 500.000 ευρω και άνω

Μέτρα συνολικού ύψους 7,9 δισ ευρώ για φέτος
και το 2016 ή 4,38 του ΑΕΠ εκ των οποίων τα 5
δισ προέρχονται από φοροεισηρακττκές παρεμβάσεις

προβλέπει η πρόταση πσυ υπέβαλε π ελληνική

κυβέρνηση στους δανειστές Σαρωτικές
μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών στον ΦΠΑ
αλλά και η έκτακτη εισφορά 12 στις επιχειρήσεις
με κέρδη από 500.000 ευρώ και άνω βρίσκονται

στην προμετωπίδα του νέου πακέτου μέτρων που
έχουν καθαρά εισπρακτικό στόχο προκειμένου
να κλείσει η απόσταση πσυ χωρίζει την κυβέρνηση

από τους θεσμούς και να κλειδώσει η συμφωνία

Ενα πακέτο στο οποίο εκτός από τα νέα
μέτρο λιτότητας που θα οδηγήσουν σε περοιτέ
ρω σηρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών
αλλά και των κερδών των επιχειρήσεων περι¬

λαμβάνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων
καθώς και την περιστολη των αμυντικών δαπανών

Μάχη όμως όπως όλα δείχνουν δίνει η κυβέρνηση

για να αποφύγει και την κα ιάργηση της
έκπτωσης 30 του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
αφού έχει ήδη ισχυρά μηνύματα από το σηγκυ
βερνών κόμμα όη μια τέτοια απόφοση δεν πρα
κετται να περάσει από τη Βουλή 4-5
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