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ΪΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

για να εμφανίζουν
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

3Συνέντευξη στον Σωτήρη Μπότσαρη

Μ
παινοντας στο κτήριο του υπουργείου
Υγείας δεν είδα ιδιαίτερα μέτρα
ασφαλείας όπως πολλούς αστυνομικούς

είτε με στολή είτε με πολιτικά
όπως είχα δειτα προηγούμενα χρόνια

Με ρώτησαν πού πήγαινα σημείωσαν το όνομα
μου και χωρίς πολλά πολλά πέρασα τη μαγνητική
πύλη κατευθυνόμενος στο γραφείο του υπουργού

θα συναντούσα τον Παναγιώτη Κουρουμπλή ο

οποίος καλείται σε αυτήντη δύσκολη εποχή να δώσει

λύσεις στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν
τη δημόσια υγεία της χώρας μας Μπορεί να μη
βλέπω αλλά ακούω καλά τα προβλήματα που υφίστανται

μου λέει με διάθεση χιουμοριστική
ενώ στην απορία μου για τα χαλαρά μέτρα ασφαλείας

στο υπουργείο απαντά ότι με εντολή του έφυγαν

οι αστυνομικοί από τη φρούρηση αφού ο ίδιος
και η κυβέρνηση επιθυμούν προσβασιμότητα
όλων των ανθρώπων στο κτήριο Είναι βασικό
στοιχείο να έχει ο εκάστοτε υπουργός επαφή με
τον κόσμο

Με υποδέχθηκε εγκάρδια στο σαλονάκι που

βρίσκεται απέναντι αηό το υπουργικό γραφείο
Καθίσαμε δίπλα δίπλα Μου ζήτησε συγγνώμη
διότι άρχισε να τρώει ένα τοστ δεν έχω φάει τίποτα

από το πρωί μου είπε και αρχίσαμε να μιλάμε

για όλους καιγια όλα
0 Παναγιώτης Κουρουμπλής χαρακτήρισε

οριακή την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο
της Υγείας εκπέμποντας σήμα κινδύνου προς
τους δανειστές λέγοντας ότι ο κίνδυνος ολοκληρωτικής

κατάρρευσης είναι ορατός εάν δεν πέσουν

χρήματα στηνΥγεία θα πρέπεινα αντιληφθούν

οι πάντες ότι απειλείται με πραγματική ανθρωπιστική

κρίση μια ολόκληρη κοινωνία

Παράλληλα προχώρησε σε σοβαρότατες καταγγελίες

εις βάρος των προηγούμενων υπουργών

Υγείας Τόνισε ότι τόσο ο'Αδωνις Γεωργιάδης

Ας βγει ένας
βιομήχανος είτε είναι
σε πολυεθνική είτε
όχι και να πει ότι δεν
τον έχω δεχθεί Θα
στηρίξω την παραγωγή
φαρμάκου στην Ä Ä
Ελλάδα y m

όσο και οι προηγούμενοι υπουργοί μετακυλού
σαν στους πολίτες τις δαπάνες που θα έπρεπε να

πληρώνουν οι φαρμακοβιομήχανοι Αυτό είχε
αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί η συμμετοχή
των ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων θα
πει Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα αποκάλυψε

ότι κατά τη θητεία τους οι κ Γεωργιάδης και
Βορίδης δεν προχώρησαν σε προσλήψεις στον
ΕΟΠΥΥ παρά τη σχετική έγκριση από τους δανειστές

προκειμένου να εμφανίζουν πλεονασματικούς

προϋπολογισμούς καινά παίρνουν τα εύσημα

της τρόικας
Τέλος έδωσε σκληρή απάντηση απέναντι σε

όσους μέσω δημοσιευμάτων προσπαθούν να τον
παρουσιάσουν ως φίλο φαρμακοβιομηχάνου
υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι τον συκοφαντούν

εκείνοι που δεν θέλουν να παρασκευάζονται
φάρμακα στην Ελλάδα ενώ επισήμανε ότι του
επιτίθενται μέσω του Τύπου διότι πραγματοποιεί
έλεγχο στο ΚΕΕΛΠΝΟ για να διαπιστώσει πού και
πώς δίδονταν τα προηγούμενα χρόνια εκατομμύρια

ευρώ μέσω διαφημίσεων Στη συνέντευξη που

παραχώρησε στο CRASH δηλώνει ότι στόχος του
είναι να δικαιώσει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού

ξεκαθαρίζοντας ότι στο υπουργείο του

δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς ούτε φίλοι Υπάρχουν

μόνο άνθρωποι που μπορούννα βοηθήσουν

Ποια είναι η κατάσταση στηνΥγεία Τι παραλάβατε

αηό τους υπουργούς της ΝΔ
Η κατάσταση του συστήματος Υγείας είναι οριακή
Είτε αφορά τα νοσοκομεία είτε αφορά τον ΕΟΠΥΥ

είτε αφορά το υπουργείο παρέλαβα προϋπολογισμούς

που δεν Οδηγούν πουθενά παραθέτει στοιχεία
και αριθμούς γιαταχρέη του ΕΟΠΥΥκαι ίων νοσοκομείων

τα οποία σύμφωναμε τον Παναγιώ m Κουρουμπλή
ήτανεντελώς διαφορετικά απ όσα έλεγε η προηγούμενη

κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοίσε ό τι αφορά
τους προϋπολογισμούς αλλά και τα χρέι του ΕΟΠΥΥκαι
των νοσοκομείών Εκτιμώ ότι χρειάζονται τουλάχιστον

k δισ για να αντιμετωπιστούν οι r αλιές υποχρεώσεις

Ναι αλλά οι δανειστές μας ζητούν περαιτέρω
μειώσεις στα χρήματα που δαπανά το κράτος
στον τομέα της Υγείας
0α πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες ότι απειλείται

με πραγματική ανθρωπιστική κριθή μια ολόκληρη

κοινωνία Με δεδομένο ότι το σύστημα Υγείας
λειτουργεί απόλυτα οριακά και την ίδια ώρα καλούμαστε

να σηκώσουμε και το βάρος του νέου κύματος
μετανάστευσης και προσφυγιάς που δέχεται η χώρα
μας πρέπει να αντιληφθούν οι δανειστές ότι επιβάλλεται

να ενισχυθεί το σύστημα Υγείας της Ελλάδας

Μάλιστα ο Παναγιώτης Κουρουμήλήςμού αποκαλύπτει

ότι με δική του ηρωτοβουλίά στη Ρίγα έθεσε

το συγκεκριμένο θέμα ανκαι εκτό ς ατζέντας και

πως ετοίμασε ήδη συγκεκριμένο πρόγραμμα για να

διεκδικήσει η Ελλάδα τηνενίσχυση πρυ επιβάλλεται
να της δοθεί

0 οικονομικός μαρασμός στη δπ
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RASHZYNENTEYHH
► μόσια Υγεία της χώρας μας έχει οδηγήσει

σε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό ιατρούς

καινοσηλευτές Πώς θα αντιμετωπίσετε
αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα
Από το σύστημα λείπουν 22.000 άνθρωποι

Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια τεκμηριωμένη πρόταση

για 1 1 000 προσλήψεις στον χώρο της υγείας
0α προσλαμβάνονται με ετήσιες συμβάσεις για τα

επόμενα 6 χρόνια και η δαπάνη θα φτάνειτα 85

εκατ ευρώ τον χρόνο Ακόμα όμως και οι χιλιάδες

θέσεις στα νοσοκομεία που προκηρύξαμε είναι

πασάλειμμα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες

Επιβάλλεται να γίνει επίσπευση των διαδικασιών

πρόσληψης για να έχουμε καλό αποτέλεσμα
Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους

των εργαζομένων στα νοσοκομεία ώστε να

υπάρχει συντόμευση των διαδικασιών και οι

προσλήψεις να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα

Πώς θα γίνουν προσλήψεις από τη στιγμή
που η κυβέρνηση λέει πως υπάρχουν χρήματα

μόνο για μισθούς και συντάξεις και
πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία δεν θα

πληρωθεί ούτε το ΔΝΤ
Τα χρήματα για τις προσλήψεις είναι δεσμευμένα

στον προϋπολογισμό Ήδη έχουν φύγει για
τον ΑΣΕΠ χίλιες θέσεις και σταδιακά θα γίνουν
όλες οι προσλήψεις

Πάντως οι δανειστές μας δεν θέλουν ούτε
να ακούνε νια προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Μάλιστα ζητάνε η κυβέρνηση να πάρει
πίσωτις προσλήψεις που ανακοίνωσε όπως
εκείνες των απολυμένων καθαριστριών του

υπουργείου Οικονομίας
Θα απαντήσει πως πράσινο φως για προσλήψεις

στην Υγεία υπήρχε από τους δανειστές αλλά
δενέγιναν

Ξέρετε ο προϋπολογισμός του 2014 προέβλεπε
1 095 νέες θέσεις στο σύστημα Υγείας με την έγκριση

της τρόικας Δύο υπουργοί πέρασαν αηό το

υπουργείο πριν από εμένα και δεν προκηρύχτηκαν
ποτέ αυτές οι θέσεις Αυτό δεν έγινε ούτε τυχαία
ούτε επειδή το ξέχασαν Το έκαναν για να έχουν
πλεονασματικούς προϋπολογισμούς

Αναφέρεστε στον κ Αδωνι Γεωργιαδη και
στονκ.ΜάκηΒορίδπ

Αυτό ακριβώς συνέβαινε και θα σας πω και
κάτι ακόμη πιο βαρύ Δεν θέλω να αδικώ κανέναν
αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα Με βάση τις αποφάσεις

της τρόικας η φαρμακευτική δαπάνη στο Δημόσιο

ανέρχεται σε 2 δια ευρώ ετησίως Αηό αυτά

τα 400 εκατ ευρώ δίδονται για γενόσημα και τα άλλα

για πρωτότυπα και off patent φάρμακα που χάνουν
την πατέντα τους Όταν υπερβεί το σύστημα τη δαπάνη

τα επιπλέον χρήματα της υπέρβασης κόβονται
εις βάρος της βιομηχανίας Δηλαδή εάν η δαπάνη

φτάσει τα 2.200 δια ευρώ τα 200 εκατ ευρώ κόβονται

από τη βιομηχανία επομένως το κράτος δεν πληρώνει

παραπάνω 0 Άδωνις Γεωργιάδης κυρίως αλλά

και οι άλλοι υπουργοί Υγείας αντί να καλέσουν τις
βιομηχανίες να πληρώσουν την υπέρβαση της δαπάνης

αύξησαν την ασφαλιστική συμμετοχή των πολιτών

στην αγορά φαρμάκων Έτσι εκεί που πλήρωνε
ο ασφαλισμένος μεσοσταθμικά 127 συμμετοχή για
να αγοράσει ένα φάρμακο η συμμετοχή του εκτοξεύτηκε

στο 307

Λέτε δηλαδή ότι μετακυλήθηκε το κόστος
που θα μπορούσαν να επωμιστούν οι φαρμα
κοβιομήχανοι στις πλάτες των πολιτών
Ναι και το ερώτημα που δεν τίθεται ποτέ στον

Άδωνι Γεωργιάδη είναιτοεξής Αυτό που φόρτωσες
ασφαλιστικά στους πολίτες μπορούσες να το φορτώσεις

στη βιομηχανία φαρμάκου

Η κατηγορία που εξαπολύετε είναι πολύ σοβαρή

Σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει Σε εμένα

εάν ξεφύγει η δαπάνη πάνω από τα 2 δισ ευρώ
δεν θα αυξήσω τη συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα

αλλά θα κόψω χρήματα από τη φαρμακοβιομηχανία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αύξησε τη δαπάνη
στα φάρμακα με αποτέλεσμα να υπερβεί ο προϋπολογισμός

τα 2 δισ ευρώ και για να μην τον μαλώσει η

τρόικα μετακύλησε το παραπάνω κόστος στους πολίτες

και όχι στις βιομηχανίες ως όφειλε

Εσείς θα προχωρήσετε σε μείωση της συμμετοχής

των πολιτών στην αγορά φαρμάκων
Ναι θέλω να μειώσω τη συμμετοχή των πολιτών

m
Συγκλόνισε η μητέρα
της μικρής Ραφαέλας
που αντιμετώπισε σοβαρό
πρόβλημα υγείας
Γονάτισε ευχαριστώντας
τον Παναγιώτη

ι Κουρουμπλή
που παρενέβη τέσσερις
φορές για να επιτευχθεί
η διασυνοριακή μεταφορά
του μωρού της στη
Γερμανία ενώ πλήρωσε
και για τη ναύλωση
του αεροσκάφους
προκειμένου να
μεταφερθεί εκεί

Μόλις αναλάβαμε εμείς βρήκαμε
μπροστά μας απλήρωτες εφημερίες
τριών χρόνων Και ξέρετε γιατί
δεν πληρώθηκαν επί τρία χρόνια
οι εφημερίες Για να έχουν
οι προηγούμενοι υπουργοί
πλεόνασμα Όλα θα πάρουν πολύ
σύντομα τον δρόμο τους δηλώνει
στο CRASH ο κ Κουρουμπλής

που έχουν χαμηλά εισοδήματα και θα το κάνω με
στοχευμένες κινήσεις Μεσοσταθμικά η συμμετοχή
των πολιτών στα φάρμακα είναι 07 107 και 257 Το

257 στα χαμηλά εισοδήματα θέλω να το κατεβάσω
στο 157

Αληθεύουν οι φήμες που φτάνουν στα
δημοσιογραφικά

γραφεία ότι πιέζεστε από φαρμακοβιομηχανίες

Εγώ ζήτησα εφαρμογή των νόμων

Ακούγεται έντονα ότι προωθείτε γενόσημα
φάρμακα προκειμένου να ωφεληθεί ένας
συγκεκριμένος επιχειρηματίας Τι απαντάτε
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που

έχειτη χαμηλότερη διείσδυση γενοσήμων φαρμάκων

Η Γερμανία η Γαλλία και η Αγγλία καλύπτουν το

707 της δαπάνης τους στα φάρμακα με γενόσημα
εμείς καλύπτουμε μόλις το 207 Εγώ λέω ότι τα αξιόπιστα

γενόσημα όπως είναιτα ελληνικά γενόσημα
ηρέηει να τα προωθήσουμε Εγώ είμαι ξεκάθαρος
στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την παραγωγή
φαρμάκου στην Ελλάδα Αυτή είναι και η θέση της
κυβέρνησης διότι έτσι θα δημιουργήσουμε καλά

αμειβόμενες θέσεις εργασίας ώστε να μη φεύγουν
τα παιδιά μας στο εξωτερικό

Χωρίς να υιοθετώ τίποτα οφείλω να σας ρωτήσω

για δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ένας
μεγαλοφαρμακοβιομήχανος αποκόμισε περίπου

400 εκατ ευρώ λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης

από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή θέλετε
να κάνετε κάποιο σχόλιο

Κατ αρχήν αυτό είναι ανέφικτο διότι 400 εκατ
ευρώ είναι ο τζίρος όλων των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών

Επομένως δεν είναι δυνατόν ένας να

πάρει όλο το ποσό

Είναι αναληθές δηλαδή όλο αυτό

1 G2 Crash Ιούλιος Αύγουστος 201 5 crashonline.gr
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Ο Άδ. Γεωργιάδης
αύξησε τη δαπάνη
στα φάρμακα και για
να μην τον «μαλώσει»
η τρόικα, μετακύλησε
το κόστος στους πολίτες
και όχι στις
βιομηχανίες,
ως όφειλε

«Είναι συκοφαντία, είναι αθλιότητα, είναι υπονόμευση 

μιας προσπάθειας να στηριχθεί η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία, καιτα όσα γράφουν είναι η
"αποτύπωση" του πατριωτισμού, που έχει κάποιος σε

αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα».

Ρεπορτάζ του «Πρώτου θέματος» ανέφερε με
παραδείγματα τιμών ότι «χρυσοπληρώνουμε»
ακόμη και 1 . 1 27% περισσότερο στην Ελλάδα τα

γενόσημα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Το γνωρίζετε; Ισχύει;
«Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι εναντίον της ελληνικής 

φαρμακοβιομηχανίας. Εγώ δεν έχω υπόψη μου
τέτοιες διαφορές στις τιμές. Αυτά που γράφονται είναι 

αστεία . . . Είναι φανερό πως κάποιοι δεν θέλουν
να αναπτυχθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία».

Γνωρίζετε ποιοι και γιατί;
«"Χτυπιέται" το ελληνικό γενόσημο. αυτό θέλω να

αναφέρω μόνο. . . 0α σας αποκαλύψω ακόμη ένα παρασκήνιο. 

Αυτοί που με χτυπάνε έχουν και άλλους

λόγους, τηνεμπλοκή που έχουν μετο ΚΕΕΛΠΝΟ

(Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων). Το

ΚΕΕΛΠΝΟ. όλα τα προηγούμενα χρόνια, χρηματοδοτούσε, 

μέσω διαφημίσεων, τον Τύπο. Τώρα. αυτά

κόπηκαν και κάποιοι αντιδρούν. Εγώ. αυτήν τη στιγμή, 

πραγματοποιώ έλεγχο στο ΚΕΕΛΠΝΟ για να διαπιστώσω 

πού πήγαιναν τόσα χρόνια τα χρήματα που

δίδονταν και αυτό έχει κόστος προσωπικό. Αλλά δεν

με πειράζει, ας λένε ό.τι θέλουν».

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής εκτιμά ότι η χώρα

μας μπορεί να καταστεί σημαντικό κέντρο παραγωγής 

γενοσήμων, γεγονός που -όπωςεπισημαίνει-
συζήτησεμε τους Έλληνες φαρμακοβιομηχάνους,
καλώντας τους να επενδύσουν α' αυτόν τον τομέα.
«Κάλεσα όλη τη φαρμακοβιομηχανία και ζήτησα
να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι
στη χώρα μας έχουμε τεχνογνωσία, πολύ καλού

επιπέδου εταιρείες, επιπέδου ερευνητικά κέντρα
και διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Επομένως, 

γιατί η Ελλάδα να μην είναι μια χώρα υψηλού 

επιπέδου στην παραγωγή φαρμάκου. Όποιοι
έχουν αντίρρηση να βγουν και να το πουν. "Χτυπάνε" 

την παραγωγή φαρμάκου στη χώρα μας».

Τι απαντάτε σ'αυτούς που υπαινίσσονται ότι
έχετε υπόγειες διασυνδέσεις με συγκε κριμένους 

φαρμακοβιομήχανους;
«0 υπουργός μιλάει με όλους και ας βγει ένας βιομήχανος, 

είτε είναι σε πολυεθνική είτε όχι. και να πει

ότι δεν τον έχω δεχθεί. Ακούω τους πάντες, αλλά έχω
και μια καθαρή θέση, θα στηρίξω την παραγωγή
φαρμάκου στην Ελλάδα. Επιτέλους, ας υπάρξει ένας
υπουργός Υγείας που θα κάνει ό.τι έκαναν οι Γερμανοί 

εδώ και 50 χρόνια, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και όλος ο

ανεπτυγμένος κόσμος. Τόσο ετεροκαθοριζόμενοι
είμαστε σε αυτήν τη χώρα;».

Ένα αιώνιο πρόβλημα στο δημόσιο σύστημα Υγεί-

«Πραγματοποιώ έλεγχο στο

ΚΕΕΛΠΝΟ για να διαπιστώσω πού

δίδονταν χρήματα μέσω διαφημίσεων,
γι' αυτό μου επιτίθενται», ξεκαθαρίζει
στον συνεργάτη του CRASH.

Σωτήρη Μπότσαρη

ας είναι οι απλήρωτες εφημερίες. Η απάντηση στο

ερώτημα «πότε θα πληρωθούν» έδειχνε τους προηγούμενους. 

«Μόλις αναλάβαμε εμείς, βρήκαμε
μπροστά μας απλήρωτες εφημερίες τριών χρόνων.
Και ξέρετε γιατί δεν πληρώθηκαν επί τρία χρόνια
οι εφημερίες; Για να έχουν οι προηγούμενοι
υπουργοί πλεόνασμα. Ολα θα πάρουν πολύ σύντομα 

τον δρόμο τους», τόνισε ο κ. Κουρουμπλής.
1

Στο ΕΚΑΒ η κατάσταση ε ίνα ι τραγική Δεκάδες
ασθενοφόρα, τόσο στην Αττική όσο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, δεν κινούνται λόγω προβλημάτων 

και όσα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους έχουν διανύσει πάνω από 800.000 χιλιόμετρα. 

Τι θα κάνετε;
«Πήρα πάνω μου όλη την υπόθεση, διότι επί επτά

χρόνια κανείς δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να το λύσει
το "καυτό" αυτό θέμα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός
που βρίσκεται σε εκκρεμότητα 7- θ χρόνια και αφορά 

την αγορά 186 καινούργιων ασθενοφόρων. Τον

διαγωνισμό αυτόν θα τον προχωρήσω. Δηλαδή, θα

ανανεώσουμε τον στόλο των ασθενοφόρων όλης της

Ελλάδας».

ι. αλλάΗ ερώτηση είναι κοινότοπη, αλλά πού θα βρεθούν 

τα χρήματα για αυτήν την αγορά ;

«Τα χρήματα βρίσκονται στο ΕΣΠΑ και είναι δεσμευμένα...».

Στη θεσσαλονίκη υπάρχουν νοσοκομεία,
όπου. όπως λένε οι εργαζόμενοι σε
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Ελληνικό
Φάρμακο
η λύση

Κάποιοι παίζουν παιχνίδια
με την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία Δεν
θέλουν να αναπτυχθεί
Χτυπιέται το ελληνικό

γενόσημο αυτό θέλω να

αναφέρω μόνο

για tnv ΥΓΕΙΑ
την ΚΟΙΝΩΝΙΑ
την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

αυτά δεν υπάρχουν τα άκρως απαραίτητο
ιατρικά υλικά όπως γάζες κ.τ.λ Ποια είναι η

εικόνα που έχετε εσείς
Εγώ μιλώ με όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων
και δεν έχω κανένα επίσημο αίτημα για βοήθεια

Έχω ένα μικρό αποθεματικό και θα το διαθέσω όπου

υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα

Στα νησιά μας οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό

και ιατρικά υλικά έχουν ξεπεράσει
κάθε προηγούμενο Τι θα κάνετε εν όψει μάλιστα

και του καλοκαιριού που θα κατακλύσουν

τα νησιά μας χιλιάδες τουρίστες
Από τις 4.500 προσλήψεις που θα γίνουντο

επόμενο χρονικό διάστημα 700 άτομα ιατρικό και

παραϊατρικό προσωπικό θα πάνε στα νησιά τη

Θράκη τη Δυτική Μακεδονία και την Ηγουμενίτσα
Και ήδη για τις ανάγκες του καλοκαιριού 100 νέοι
διασώστες από τις προσλήψεις που μόλις κάναμε
θα πάνε στα νησιά για να καλύψουν τις ανάγκες

Για τις κλειστές ΜΕΘ έχετε κάποια στρατηγική

Η σωστή λειτουργία των ΜΕΘ είναι το μεγάλο
άλυτο πρόβλημα στην Ελλάδα Σχεδιάζουμε να

ανοίξουμε τις 100 κλειστές κλίνες των Μονάδων

Εντατικής θεραπείας που βρίσκονται σε όλη τη χώρα

θα βρεθεί τρόπος με προσλήψεις μέσω άλλου

φορέα να στελεχώσουμε τις ΜΕΘ Μέχρι τον Σεπτέμβριο

θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα κρεβάτια

στις ΜΕΘ

Πολλή συζήτηση γίνεται αναφορικά με την
επάρκεια τωνφαρμάκωνστη χώρα Οκ Κουρουμ
πλής ήτανκατηγορηματικός τονίζοντας ότι δενή
θεται θέμα φαρμάκου στην Ελλάδα

Με τα φάρμακα των καρκινοπαθών ή άλλων
ασθενών με χρόνιες σοβαρές παθήσεις επισημαίνουν

γιατροί ότι ίσως υπάρξει πρόβλημα

επάρκειας Υπάρχει θέμα
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα Αντίθετα κάναμε

μια γιγαντιαία προσπάθεια να απαλλάξουμε τους
καρκινοπαθείς από αυτήν τη φοβερή ταλαιπωρία
και τον διασυρμό να τρέχουν και να ψάχνουν στα

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να βρουντα φάρμακά τους
θα γυρίσουμε τα φάρμακα στα νοσοκομεία αυτό
έχει ήδη δρομολογηθεί

Διαβεβαιώνετε τους πολίτες ότι δεν θα υπάρξει

πρόβλημα με τα φάρμακα στην περίπτωση
που δεντα βρούμε με τους δανειστές μας

1 64 Crash Ιούλιος Αύγουστος 201 5 crashl

Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα

φάρμακα

Από την κουβέντα μας δεν θα μπορούσα να αφήσω

εκτός το θέμα τηςδιαπραγμάτευσης σ.σ ήτανσε

εξέλιξη ζητώντας του να κάνει μία αποτίμηση Ο κ
Κουρουμπλής δεν θεωρείότι έχουν γίνει λάθη από
τηνελληνική πλευρά Μάλιστα εκτιμά ότι η ελληνική

κυβέρνηση έχει απέναντι τηςμια σκληρή λογική
η οποία κονιορτοποίησε πολιτικά τόσο τονίΐα

πανδρέουόσοκαιτονΠαπαδήμο αλλά και τονΣα

μαρά Και πιστεύω ότι στόχος τους είναι να κονιορτοποιήσουν

και τονΣΥΡΙΖΑ προσθέτει

Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν
Εγώ θεωρώ πως δεν θα τα καταφέρουν

Μήπως υποσχέθηκε παρά πολλά προεκλογικά
ο ΓΥΡΙΖΑ

Όχι αυτά που υποσχεθήκαμε μπορούν να γίνουν

σε βάθος τετραετίας

Ναι αλλά ο ΕΝ Φ ΙΑ που ήταν σημαία του ΓΥΡΙΖΑ

προεκλογικά φαίνεται να μην καταργείται

θα υπάρχει ένας ΕΝΦΙΑ εντελώς διαφορετικός
από αυτόν που βιώνουμε θα μειωθούν πολύ οι αντικειμενικές

αξίες δεν θα είναι το ίδιο

θεωρείτε πως ο κ Βαρουφάκης συμπεριφέρεται

αλαζονικά
Είναι το στιλ του αυτό δεν νομίζω να έχει αλαζονικά

χαρακτηριστικά

Βλέπετε στάση πληρωμών σε μισθούς και
συντάξεις
Είναι εκτός τόπου και χρόνου όποιος κάνει αυ

0 ΣΎΡΙΖΑ δεν
καταφεύγει σε
πρακτικές κομματικής
πειθαρχίας για την
ψήφιση της συμφωνίας
θα πάει συντεταγμένος
γιατί είναι προς
το συμφέρον
της πατρίδας

τές τις προβλέψεις

Ποια είναι η άποψη σας για την επάνοδο στη

δραχμή
Αυτό δεν ακούγεται μόνο από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

αλλά και από πολλούς άλλους σε διάφορους πολιτικούς

χώρους Δεν ευθύνεται για όλα τα δεινά ο

ΣΥΡΙΖΑ Δεν την πολυασπάζομαι αυτή την άποψη Πιστεύω

ότι η μάχη πρέπει να δοθεί μέσα στο ευρώ

0 ΣΥΡΙΖΑ θα τηρήσειτις κόκκινες γραμμές
που έχειθέσει ακόμη και με ρήξη
θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντισταθεί στις κόκκινες

γραμμές που έχει θέσει ακόμο και με ρήξη

Ο υπουργός Υγείας δενπροβλέπει ανταρσία εντός

ΣΥΡΙΖΑ στηνπερίπτωση πάντως που πέσουν

κάποιες κόκκινες γραμμές από τονκ Τσίηρα προκειμένου

να επέλθει συμφωνία με τους θεσμούς
όπωςχαρακτηριστικάλέεΐ Δεν θεωρώ κανέναν λιγότερο

ήπερισσότερο πατριώτημέσαστονΣΥΡΙΖΑ
Εχω απόλυτηεμπιστοσύνη στονπρωθυπουργό

Και η πιο σκληρή στάση που φαίνεται να κρατά
ο κ Λαφαζάνης και η Αριστερή Πλατφόρμα
0 Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι ένας πολύ σοβαρός

άνθρωπος πατριώτης αξιοπρεπής και αγωνιστής

θα κινηθεί με σωφροσύνη

Πάντως από το Μαξίμου διαρρέεται στους διαφωνούντες

ότι εάν δεν ψηφίσουν τη συμφωνία
που θα φέρει στη Βουλή θα πάει σε εκλογές με
λίστα και θα τους αποκλείσει Ποια είναι η δική
σας άποψη
Με υποθέσεις δεν μπορώ να εκφράσω άποψη

Εάντεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας
Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες πρακτικές 0 ΣΥΡΙΖΑ θα

πάει συντεταγμένος γιατί είναι προς το συμφέρον της
πατρίδας

Και οι ΑΝ ΕΛ λένε πως δεν θα ψηφίσουν αντιλαϊκά

μέτρα
Και οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν διότι πάνω απ όλους

μας είναι η πατρίδα

Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του Παναγιώτη

Κουρουμπλή
Οι συντάξεις οι μισθοί τα ζητήματα της Υγείας

και της εργασίας είναι κόκκινες γραμμές

Επομένως εάν δείτε να παραβιάζονται τα πα



1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .CRASH
Ημ. Έκδοσης: . . .01/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 165

ραπάνω δενθα στηρίξετε την κυβέρνηση
Δεν ξέρω τι θα κάνω τότε θα σας το πω εάν δούμε

να έρχεται μια τέτοια κατάσταση

θεωρείτε πιθανό ένα δημοψήφισμα ή πιστεύετε
ότι οι εκλογές θα δώσουνλύσεις στονΑλέξη

Τσίπρα
Δεν είμαι ούτε υπέρ ενός δημοψηφίσματος ούτε

υπέρ των εκλογών 0 λαός έδωσε καθαρή εντολή
στον ΣΥΡΙΖΑ και οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις
ευθύνες που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό 0
Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανέναν λόγο να πάει σε

εκλογές

Πώς βλέπετε την προσέγγιση με τη Ρωσία Μήπως

είναι πολύ επικίνδυνη

Εμείς είμαστε κοντά στην πατρίδα ό.τι συμφέρει
την Ελλάδα Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη είναι
μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα και η χώρα μας
πρέπει να έχει άριστες σχέσεις με τη Ρωσία Και θεωρώ

μεγάλο στρατηγικό λάθος της Ευρώπης και της
Γερμανίας αυτήν την κρίση που δημιουργήθηκε με τη
Ρωσία Η κυβέρνηση χειρίζεται σωστά τα θέματα της
εξωτερικής πολιτικής Έχω εμπιστοσύνη στον

υπουργό Εξωτερικών

Οι Ευρωπαίοι πιέζουνγια συνεργασία με το

Ποτάμι του κ Θεοδωράκη Ποια είναι η άποψη

σας
Δεν υπάρχει κανένας λόγος συνεργασίας ας

τον σπρώχνουν οι Ευρωπαίοι

θεωρείτε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως
πρόεδρος της Βουλής είναι υπερβολική κάποιες

φορές
Η συμπεριφορά της κ Κωνσταντοπούλου κρίνεται

αλλά είναι γεγονός πως προσπαθεί να βάλει τάξη

σε ένα χάος που επικρατούσε για χρόνια μέσα
στη Βουλή

Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι υπάρχει μια
άτυπη προσέγγιση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ καιΧρυσής
Αυγής ειδικά μετά τις απόψεις που εξέφρασε

η κ Κωνσταντοπούλου για επιβεβλημένη
παρουσία των έγκλειστων της Χρυσής Αυγής
στις συνεδριάσεις της Βουλής Ποια είναι η
δική σας άποψη
Εγώ τη Δημοκρατία δεν την αντιλαμβάνομαι με

βάση τα δικά μου μέτρα και σταθμά Η Δημοκρατία
είναι μια υπόθεση υπερβατική και πρέπει να αφορά
όλους ακόμη καιτους εχθρούς της

Πρέπει να αποφυλακισθεί ο Σάββας Ξηρός
λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που
έχει
Διαφωνώ με τη λογική που κινούσε τις ενέργειες

του Σάββα Ξηρού αλλά διαφωνώ επίσης και με
την τιμωρητική διάθεση της πολιτείας 0 Σάββας Ξηρός

έχει μια βαριά αναπηρία στην οποία οφείλουμε
να δείξουμε έναν σεβασμό

Οι απόψεις του κ Κουρουμπλή για τηνΟρθοδοξία
διαφέρουν σε σχέση με εκείνες της πλειονότητας
του ΣΥΡΙΖΑ 0 υπουργός Υγείαςείναι πιστόςχριστια
νός και ορκίσθηκεμε θρησκευτικό όρκο στην ορκω
μοσία της κυβέρνησης Μάλιστα όπως δήλωσε στο
CRASH πήγε αθόρυβα και προσκύνησε ταλείψανα
τηςΑγίαςΒαρβάραςστη Νίκαια

Μήπως μένα στονΣΥΡΙΖΑ κάποιοι είναι υπερβολικοί

μετις απόψεις τουςγια τη θρησκεία
Είναι άλλο πράγμα η Ορθοδοξία ι^αι άλλο η προσωπική

αγωνία του καθενός Η Ορθοδοξία είναι
ένας θεσμός με πολύ μεγάλη συνεισφορά στον λαό
και την πατρίδα Ας αφήσουμε στην ά^ρη τις αδυναμίες

που παρουσίασε κάθε φορά τρ κατεστημένο
της Εκκλησίας

Πώς σας ακούστηκε η κριτική του κ Φίλη και
άλλωνστελεχώντου ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά μετο
προσκύνημα τωνλειψάνων της Αγίας Βαρβάρας

Έγινε λόγος για εμπόριο λειψάνων
κ.τ.λ

θεωρώ ότι αυτά είναι υπερβελές Βέβαια
υπερβολές μπφρεί να γίνουν και από την πλευρά
της Εκκλησίας Αλλά όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει

δεν έχει κανένας το δικαίωμα ν 3 του αφαιρέσει
την ελπίδα Και πρέπει να ξέρουμε ότι η ψυχολογία

παίζει καθοριστικό ρόλο σε ανθρώπους με
πολύ σοβαρές παθήσεις και ασθένειες θέλει
προσοχή η όλη υπόθεση Τ
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Την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού έως και την
1η Ιουλίου μαζί με νέο δημοσιονομικό πρόγραμμα για την περίοδο

έως το 2018 προβλέπει η πρόταση της Αθήνας την οποία

ήδη επεξεργάζονται τα τεχνικά κλιμάκια ώστε να επιτευχθεί

απόψε το βράδυ συμφωνία με τους εταίρους και να ανοίξει

εκ νέου η ροή της χρηματοδότησης για τη χώρα μας
Η Αυγή δημοσιεύει σήμερα τη μετάφραση του ΙΟσέλιδου
κειμένου που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές

με την υπογραφή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα Σε αυτό

περιλαμβάνεται το σύνολο των προτάσεων της χώρας για μέτρα

ύψους 7,9 δια ευρώ εκ των οποίων τα 7,3 δια ευρώ προ¬

έρχονται από αυξήσεις φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών

εισφορών
Στα κυριότερα σημεία το κείμενο πρόβλεπα μέτραγιατην αγορά
εργασίας π.χ καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας επανεξέταση

του υφισταμένου πλαισίου για συλλογικές διαπραγματεύσεις
και εργασιακές σχέσεις κ.λπ άνοιγμα αγορών π.χ ενοικίαση

διαμερισμάτων για τουριστική χρήση και πορθμεία
Ακόμη περιέχονται ειδικά κεφάλαια για τη μεταρρύθμιση και
βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος π.χ αντικίνητρα

για πρόωρη συνταξιοδότηση ένταξη στο ΕΠΈΑ των επικουρικών

ταμείων διατήρηση ΕΚΑΣ ως το 2020 αύξηση συ¬

νεισφορών υγείας από συνταξιούχους στο 5 αύξηση εισφοράς

για κύριες συντάξεις κατά 3,5 Επίσης διατήρηση τριών
συντελεστών ΦΠΑ με ενέργεια βασικά τρόφιμα και ξενοδοχεία

στον μειωμένο συντελεστή 13 και φάρμακα και βιβλία
στον υπερμειωμένο 6 Ακόμη προβλέπονται νέος κώδικας
φορολογικής δικονομίας και μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς

Τέλος περιλαμβάνεται η συνολική ρύθμιση των κόκκινων δανείων

με τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στήριξης για τους πλέον
ευάλωτους οφειλέτες

ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

EQÏWI0VM°Y
ΟΠοκληρη η πρόταση που κατέθεσε
η ΕΑΑάδα nous θεσμοικ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο πρωθυπουργός
Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
Αθήνα 22.6.2015

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε
Επισυναπτόμενη θα βρείτε την ολοκληρωμένη πρόταση εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης

Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι νομοθετικές πράξεις που η Κυβέρνηση της Ελλάδας

θα αναλάβει και θα εφαρμόσει σύμφωνα με τους όρους για την επέκταση της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συμφωνήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου Επιπλέον

θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις απαιτήσεις

των θεσμών για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το 2015 2016 είναι απόλυτη

και ολοκληρωμένη

Ειδικότερα η εκτίμηση των θεσμών ήταν πως τα αναγκαία δημοσιονομικά μέτρα θα έπρεπε

να οδηγούν σε δημοσιονομικούς στόχους 1 του ΑΕΠ για το 2015 2 του ΑΕΠ για
το 2016 και συνεπώς τα σχετικά μέτρα θα έπρεπε να φθάνουν στο 1 5 του ΑΕΠ για το 201 5
και στο 2,5 του ΑΕΠ για το 2016

Οι προτάσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ
προβλέπουν μία αύξηση στα δημόσια έσοδα μόνο από τα παραμετρικά μέτρα της τάξης του
1,51 του ΑΕΠ για το 201 5 και 2,87 του ΑΕΠ για το 201 6

Παράλληλα τα έσοδα από διοικητικά μέτρα που προτείνονται θα αντιστοιχούν αθροιστικά
στο 0,9 1 του ΑΕΠ για το 20 1 5 και το 1 3 1 του ΑΕΠ για το 201 6

Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων και σε αυτό το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχουν

δημοσιονομικές αποκλίσεις και ότι οι προβλεπόμενοι στόχοι υπερκαλύπτονται
Με θερμούς χαιρετισμούς

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ

Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη

περίληψη μεταρρυθμίσεων και
των νομοθετικών πράξεων που η Κυβέρνηση

της Ελλάδας θα αναλάβει και θα εφαρμόσει

σύμφωνα με τους όρους για την
επέκταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διευκόλυνσης που συμφωνήθηκαν
στις 20 Φεβρουαρίου Το συγκεκριμένο

παρουσιάζεται στους εταίρους της Ελλάδας
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση

της ισχύουσας συμφωνίας κατά την ημερομηνία

στόχο στα τέλη του Ιουνίου του
2015 ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της να
μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα εταιρική
σχέση και ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα
που γίνεται σαφές στον λαό στους νέους
και τους ανέργους

Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων αποτελούν

μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης

τριών πυλώνων η οποία περιλαμβάνει

μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης
και στήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους

για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Σχετικά με τη χρηματοδότηση η ολοκλήρωση

της αναθεώρησης θα ξεκλειδώσει
τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση

που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση
να εκπληρώσει τις άμεσες υποχρεώσεις της
και θα επιτρέψει έτσι τη σταθεροποίηση της
οικονομίας Πρέπει επίσης να οδηγήσει σε

μια μεσοπρόθεσμη ρύθμιση χρηματοδότησης
που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επανακτήσει

σταδιακά την πρόσβαση στις αγορές

Αυτέςοι μεταρρυθμίσειςθα πάρουν χρόνο

για να αποδώσουν καρπούς ενώ η
μακροπρόθεσμη

ανάκαμψη θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί

ιδιωτικά και το εναρκτήριο λά¬

κτισμα της ροής χρηματοδότησης των επενδύσεων

θα χρειαστεί μια αρχική ώθηση
Στην Ελλάδα θα πρέπει να επιτραπεί να επωφεληθεί

από διαθέσιμα ουσιαστικά μέσα
του προϋπολογισμού της Ε.Ε και της ΕΤΕπ

για τη στήριξη των επενδύσεωνκαι των
μεταρρυθμιστικών

προσπαθειών
Πα την περίοδο 2007 20 1 3 η Ελλάδα ή

ταν επιλέξιμη σε 38 δια ευρώ από πολιτικές
της Ευρωπαϊκής'Ενωσης και θα πρέπει να
της επιτραπεί να επωφεληθεί από τα διαθέσιμα

εναπομείναντα ποσά στο πλαίσιο
αυτών των κονδυλίων Για την περίοδο
2014 2020 περισσότερα από 35 δια ευρώ
είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω των κεφαλαίων

της Ε.Ε και για να βοηθήσει στην
απορρόφησή τους το ευρωπαϊκό επενδυτικό

σχέδιο της Κομισιόνγια την Ευρώπη θα

πρέπει να παράσχει μια επιπλέον πηγή επένδυσης

καθώς επίσης και την τεχνική
βοήθεια για το κοινό και τους ιδιωτικούς επενδυτές

ώστε να προσδιορίσει να προωθήσει

και να αναπτύξει τα υψηλής ποιότητας

εφικτά προγράμματα που χρηματοδοτούν

Η επένδυση αυτή θα βοηθήσει επίσης το
ελληνικό κράτος στην καταπολέμηση της
φτώχειας μέσω της αύξησης της απασχόλησης

αλλά και με πρωτοβουλίες κοινωνικής

ένταξης Κατανοούμε ότι η Επιτροπή
είναι έτοιμη να υιοθετήσει αμέσως ένα τέτοιο

σχέδιο και να υπολογίσει τα άλλα θεσμικά

όργανα της Ε.Ε για την κοινή υποστήριξη

τους
Νομοθετικές ή άλλες ενέργειες που αναφέρονται

παρακάτω στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης

της αναθεώρησης θα γίνουν μετά

από διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα
σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης του
Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου Η ελληνική

κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει
την πλήρη υποστήριξη της για την εφαρμογή

του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων

μέσω μιας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο

μέσα σε λίγες μέρες το οποίο θα περιλαμβάνει

την απαραίτητη νομοθεσία για

τον ΦΠΑ και άλλα μέτρα απαραίτητα για
την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών

στόχων

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η οικονομική κρίση είχε μια άνευ προηγουμένου

επίπτωση στην ευημερία των Ελλήνων

πολιτών Η πιο πιεστική προτεραιότητα

για τηνκυβέρνηση είναι να παρέχει άμεση

στήριξη στους πλέον ευάλωτους για
να συμβάλει στην ανακούφιση των επιπτώσεων

της οικονομικής κρίσης Ήδη ένα

πακέτο ανθρωπιστικών μέτρων για τα
τρόφιμα τη στέγαση και την πρόσβαση
στην υγειονομική περίθαλψη έχει υιοθετηθεί

και υλοποιείται
Είναι συλλογική αποστολή να κάνουμε

τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην εργασία

και η αποτροπή της παγίωσης της
μακροχρόνιας ανεργίας Οι αρχές σε στενή

συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους

θα λάβουν μέτρα για την τόνωση της
απασχόλησης κατά 50.000 άτομα με στόχο
τους νέους τιςγυναίκες τους ηλικιωμένους
και τους μακροχρόνια ανέργους

Μια δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει
από την Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό

του συστήματος πρόνοιας ώστε να υπάρξει

ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας

το οποίο θα στοχεύει ώστε λιγοστοί
πόροι να κατευθύνονται σε εκείνους που το

χρειάζονται περισσότερο Το σχέδιο για το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα πρέπει

να βασίζεται μακροπρόθεσμα σε περικοπές

στις παροχέςεις είδος εννοούμενο ως
πραγματικό εισόδημα και να υπόκειται σε
ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες συνεισφοράς

iii ί στην αναθεώρηση και τον ε

ξορθολογισμό όλων των βασικών διαφορετικών

συστημάτων με την εγγύηση εισφορών

ίν που διέπουν τα κύρια στοιχεία μιας

ολοκληρωμένης ενοποίησης του ΙΚΑ συμπεριλαμβανομένων

τυχόν υπολοίπων
προς εναρμόνιση κανόνων καταβολής επιδομάτων

και διαδικασιών σε όλα τα ταμεία
ν τηνκατάργηση του μεγαλύτερου μέρους

μη ορθολογικών δαπανών στη χρηματοδότηση
των συντάξεων και των αντισταθμιστικών

ωφελημάτων από μείωση των παροχών

ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα

κεφάλαια για να τεθεί σε ισχύ
απομένει να καθοριστεί και vi την εναρμόνιση

των κανόνων παροχών του Γεωργικού

Ταμείου ΟΓΑ με το υπόλοιπο του
συνταξιοδοτικού συστήματος κατά αναλογικό

τρόπο εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί σε
άλλα ταμεία Αυτό πρέπει να γίνει μετά από

διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους

και σε πλήρη συμφωνία με τους θεσμούς

Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών
Το 2015 η διαδικασία αυτή θα επικεντρωθεί

στην παγίωση των ασφαλιστικών ταμείων

κάτω από μια ενιαία οντότητα και η

πρώτη φάση της λειτουργικής ενοποίησης
τους θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου
του 20 1 6 0 στόχος θα είναι να εξασφαλιστεί
περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων

σε συνδυασμό με μια πιο αποτελεσματική

διαχείριση των συνολυαόν πόρων
των ταμείων η οποία περιλαμβάνει την εξισορρόπηση

των αναγκών των πιο εύπορων

και των φτωχών ταμείων
Η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας

θα ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον

και θα ανταποκρίνεται στη νέα οργάνωση

του νέου και πιο ολοκληρωμένου συστήματος

κοινωνικής ασφάλισης Τέλος η

κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για
να αντισταθμίσει πλήρως τη δημοσιονομική

επίπτωση από την πρόσφατη απόφαση
ίου Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά
με τα στοιχεία των συντάξεων το 201 2

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η κυβέρνηση ως τμήμα του συμπληρωματικού

προϋπολογισμού που εγκρίνεται
τον Ιούνιο του 201 5 θα εγκρίνει μια σειρά
πρόσθετων παραμετρικών δημοσιονομικών

μέτρων που θα ασκήσουν βιώσιμη επίδραση

στα δημόσια οικονομικά βλέπε
παράρτημα 1 για τον κατάλογο των μέτρων
και των αποδόσεων Αυτό θα περιλαμβάνει

Μείωση του ανώτατου ορίου στρατιωτικών

δαπανών κατά 200 εκατ ευρώ με
ένα σύνολο στοχοθετημένων δράσεω ν

Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το
2015 με προοδευτική κλίμακα Μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 201 5 οι αρχές θα πρέπει επίσης

να επανασχεδιάσουν τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα

του 2016 για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική

προοδευτικότητα στο σύστημα
φορολογίας εισοδήματος και η οποία απλοποιεί

το πιστωτικό πρόγραμμα του προσωπικού

φόρου εισοδήματος
Εισαγωγή μιας μεταρρύθμιση του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος η οποία μεταξύ

άλλων θα καλύπτει τη φορολογία του
κεφαλαίου επένδυση οχημάτων αγρότες
και αυτοαπασχολούμενους

Αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών

προσώπων το 2016 από 26 στο
29

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης
τυχόν περαιτέρω έκτακτα μέτρα για την επίτευξη

των δημοσιονομικών στόχων δεν
θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους φτωχούς
Υπ αυτή την έννοια ο ειδικός φόρος επί των
εταιρικών κερδών πάνω από 500 εκατ ευρώ

θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του 12
ως εφάπαξ μέτρο για την επίτευξη του δημοσιονομικού

στόχου για το 201 5

Η καθιέρωση φόρου στις τηλεοπτικές
διαφημίσεις και η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού

για την απόκτηση των αδειών
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολόκληρο το κείμενο ins ελληνική
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών σε αντάλλαγμα

με ένα τέλος για την απόκτηση
και τη χρήση των σχετικών συχνοτήτων

Να επεκταθεί η εφαρμογή του φόρου
πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής άνω των
10 μέτρων σε 10 1 3 με ισχύ από τη συλλογή

των φόρων του 2014 και πλέον

Λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε αναθεώρηση

των τιμών ζώνης των ακινήτων

προσαρμόζουμε τα ποσοστά φόρου περιουσίας

εάν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε

τα έσοδα από τον φόρο περιουσίας

στα 2,65 δισ ευρώ ετησίως το 201 5

και 2016 θα προσαρμόσουμε ένα ελάχιστο
προσωπικό φορολογητέο εισόδημα

Ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης
φορολογικών εσόδων μέσω της αντιμετώπισης

της απάτης τύπου καρουζέλ Ενίσχυση

μεταξύ άλλων μέσω μέτρων της καταπολέμησης

απόκρυψης ΦΠΑ με τις αρχές
να υποβάλλουν αίτημα στην Επιτροπή
ΦΠΑ της E E ώστε να προετοιμάσει μια αξιολόγηση

της επίπτωσης που θα έχει η αύξηση

του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000
ευρώ

Παροχή ειδικών φορολογικών εκπτώσεων

για τους μόνιμους κατοίκους των
ελληνικών νησιών με χαμηλά επίπεδα εισοδήματος

Προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών

πρακτικών πληρωμής κάνοντας
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των
ταμείων επενδύσεων που διευκολύνουν
την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών

Εξάλειψη της διασυνοριακής παρακράτησης

φόρου που θεσπίστηκε με πράξη

νόμος ΧΧΧΧ 20 1 5 και αναστροφή των
πρόσφατων τροποποιήσεων του ITC νόμος

ΧΧΧΧ 2015 συμπεριλαμβανομένης
και της ειδικής μεταχείρισης των αγροτικών

εισοδημάτων
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει την επιβολή

φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από

παιχνίδια GGR 30 για VLT παιχνίδια
τα οποία αναμένεται να εγκατασταθούν

το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016

Δημιουργία εσόδων μέσω της έκδοσης
των αδειών 4G και 5G και επίσης εφαρμογή

εκπτώσεων στα φάρμακα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ικανότητα να συλλέγουμε φόρους έχει
παρακωλυθεί από μια μακρά ιστορία πολύπλοκης

νομοθεσίας Κακή διαχείριση πολιτικές

παρεμβάσεις και γενναιόδωρες αμνηστίες

με χρόνιες αδυναμίες στην επιβολή

του Για να σπάσει αυτή η πρακτική
και να ενισχυθεί η κουλτούρα πληρωμής
φόρων οι αρχές

Θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη δημιουργία

ενός ανεξάρτητου φορολογικού και
τελωνειακού γραφείου το οποίο θα είναι
πλήρως λειτουργικό μέχρι το τέλος Ιουνίου
2016

θα εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής και της απάτης

και την ενδυνάμωση της επιβολής μέσω

ενισχυτικών εργαλείων συλλογής όπως
η ειδοποίηση κατάσχεσης

Θα τροποποιήσουν τη νομοθεσία σχετικά

με τις δόσεις Μεταξύ άλλων αποκλείονται

εκείνοι που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν

τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εισάγεται

απαίτηση να μειωθεί η διάρκεια
για όσους έχουν την ικανότητα να πληρώσουν

νωρίτερα
Θα καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο

καυσίμων θεσπίζοντας μέσω νομοθετικών

ρυθμίσεων μέτρα για τον εντοπισμό δεξαμενών

αποθήκευσης σταθερών ή κινητών

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
μετακίνηση

των καυσίμων λαθρεμπορίου σε
όλη την επικράτεια

θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους για
τις τραπεζικές συναλλαγές και θα εφαρμόσει

ένα συνδυασμένο πρόγραμμα να ανιχνεύσει

τις καταθέσεις που προέρχονται από

αδήλωτα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών

για την περίοδο 2000 2014 σε τραπεζικά

ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

προχωρώντας από τον Σεπτέμβριο του
20 1 5 έως το επίπεδο της πιστοποίησης των
μη καταβληθέντων φόρων και την αρχή της
αποκατάστασης τους

Θα λάβει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία

μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των
κατηγοριών των δημόσιων εσόδων συ
μπεριλαμβανομένων των προστίμων ΚΤΕΟ

για τα αυτοκίνητα των ανασφάλιστων οχημάτων

και εισφορών για μη αδειοδοτη
μένη χρήση συχνοτήτων

Αμεσες διατάξεις θα πρέπει να εκδοθούν

για την επιβολή και την είσπραξη των
φόρων που οφείλονται επί μη περιουσιακών

στοιχείων που θα αποκαλυφθούν από
τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία και σε

συμφωνία με τις αρχές των χωρών στις οποίες

τα ποσά αυτά κατατίθενται από τους
Έλληνες πολίτες

θα υιοθετήσει μέτρα για να αναδομηθεί

το υπάρχον νομικό φορολογικό πλαίσιο

συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης

της τρέχουσας νομοθεσίας ώστε αυτή
να παρέχει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα

να προγραμματιστούν οι προτεραιότητες

φορολογικού λογιστικού ελέγχου
βάσει της ανάλυσης κινδύνου και όχι όπως
ισχύει τώρα την παλαιότητα δηλαδή το έτος

διαγραφής Η επιλογή για διαγραφή α
νείσπροκτου παλαιού χρέους θα τεθεί σε εφαρμογή

μέσω της νομοθεσίας για να διευκολύνεται

ο έλεγχος πάνω σε αυτές τις
περιπτώσεις και είναι πιθανόν να παραχθούν

έσοδα
θα επιτρέπει τη δυνατότητα διοικητικής

επίλυσης των υποθέσεων που δεν έχουν

ακόμη ελεγχθεί από τα δικαστήρια και
εκκρεμούν σε διάφορα στάδια της διοικητικής

ή δικαστικής διαδικασίας προκειμένου
να οριστικοποιηθεί αμετάκλητα το ποσό

του χρέους το οποίο είναι εισπράξιμο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις
μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση

των ελέγχων της διαδικασίας και των
δαπανών του προϋπολογισμού την εκκαθάριση

ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και
την ενίσχυση των δημοσιονομικών εκθέσεων

και τη διαχείριση μετρητών Οι αρχές
θα εισαγάγουν μέχρι τώρα υιοθετημένες
μεταρρυθμίσεις στον Κώδικα Φορολογίας
και ένα νέο ποινικό δίκαιο στη φορολογική

διαδικασία σχετικά με τη φοροδιαφυγή
και την απάτη

Η δεύτερη φάση των τροποποιήσεων
στον οργανικό νόμο περί προϋπολογισμού
OBL θα υιοθετηθεί αμέσως ώστε το Ελεγκτικό

Συνέδριο να περιορίζει εκ των προτέρων

λογιστικούς ελέγχους υπό τον όρο
ότι ισχύει ένας αποδοτικός εκ των προτέρων

μηχανισμός για λογιστικούς

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤ0ΥΡΠΚ0

Οι αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο

και θα προβούν στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών επιστροφή φόρων και
αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος
του 2016 Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι

οι προ υπολογιζόμενες εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης θα μεταφερθούν από τα
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε ταμεία υγειονομικής

περίθαλψης και νοσοκομεία
ώστε να καθαρίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων

οφειλών που αφορούν την υγεία

Για την υγειονομική περίθαλψη μια σειρά

μέτρων θα πρέπει να ληφθούν αμέσως με
στόχο

1 Την πλήρη επαναφορά της συνταγο
γράφησης γενοσήμων χωρίς εξαιρέσεις 2
Τη μείωση της τιμής όλων των φαρμάκων
εκτός πατέντας και όλων των γενοσήμων
με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων
δικαιωμάτων για ιατρικές προμήθειες του
20 1 2 3 Να επανεξετάσει και να περιορίσει
τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων για
να ευθυγραμμίσει τις διαρθρωτικές δαπάνες

στους στόχους του claw back 4 Να
συλλεγούν στο ακέραιο το 20 14 τα έσοδα από

το claw back για τις ιδιωτικές κλινικές
διαγνωστικά κέντρα και φαρμακευτικά
προϊόντα και να επεκταθούν τα ανώτατα όρια

του claw back του 2015 το 2016

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Όλες οι απαραίτητες δράσεις πολιτικής θα
πρέπει να ληφθούν για τη συνολική διασφάλιση

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

και οι αρχές είναι αποφασισμένες να
διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα του τραπεζικού

συστήματος σύμφωνα με τους κανόνες

του Ευρωσυστήματος μεταξύ άλλων
και με την τριμηνιαία υποβολή των σχεδίων

χρηματοδότησης προς την Τράπεζα
της Ελλάδος προκειμένου αυτή να διασφαλίσει

τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η ιδιωτική διαχείριση των ελληνικών
τραπεζών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και
η κυβέρνηση δεν θα επέμβει στη λήψη των
καθημερινών αποφάσεων και τη διαχείριση

των τραπεζών οι οποίες θα συνεχίσουν
να λειτουργούν με βάση τις αρχές της αγοράς

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των
τραπεζών θα πρέπει να διορίζονται σύμφωνα

μετο υπάρχον πλαίσιο και σύμφωνα
με τη νομοθεσία της Ε.Ε και τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικές διατάξεις στον νόμο περί ΕΤΧΣ όσον

αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών
μετόχων

που συμμετείχαν στην αυξήσεις κεφαλαίου

των τραπεζών σε αυτό το πλαίσιο
Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα πρέπει να γίνεται

πλήρως σεβαστή Καμία δημοσιονομική
πολιτική δράση δεν θα πρέπει να υπονομεύει

τη φερεγγυότητα των τραπεζών
Οι ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν

σχετικές με το πτωχευτικό πλαίσιο επιχειρήσεων

και νοικοκυριών ευθυγραμμίζο
ντάς το με τη διεθνή ορθή πρακτική θα εισαγάγουν

το επάγγελμα του εκκαθαριστή
που δεν θα περιορίζεται σε οποιοδήποτε
συγκεκριμένο επάγγελμα και θα είναι σύμφωνο

με την καλή διασυνοριακή εμπειρία
θα τροποποιήσουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

και θα αναπτύξουν μια συνολική
στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επιστρέψουν

οι τράπεζες στην ιδιοκτησία ιδιωτών

με την προσέλκυση διεθνών επενδυτών

και για την επίτευξη ενός βιώσιμου

προτύπου χρηματοδότησης σε μεσοπρόθεσμο
επίπεδο Οι αρχές θα αναπτύξουν περαιτέρω

και θα εφαρμόσουν γρήγορα μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση

του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων

δανείων αντλώντας από την εμπειρία

των στρατηγικών εξωτερικών συμβούλων

τόσο για την ανάπτυξη όσο και για
την εφαρμογή της στρατηγικής

Θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία
ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων

των μέτρων στήριξης
για τους πλέον ευάλωτους οφειλέτες κυρίως

μέσω ενός μορατόριουμ στις δημοπρασίες

και θα κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ

των στρατηγικά πτωχευμένων δανειοληπτών

και των καλόπιστων οφειλετών
ενώ θα ενισχύσει και θα απλουστεύσει τις
διαδικασίες για την αντιμετώπιση του μεγάλου

αριθμού συσσωρευμένων υποθέσεων

αυτή τη στιγμή

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σημαντικές θεσμικές αλλαγές έχουν επέλθει

τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγοράς

εργασίας και στο σύστημα των
μισθολογικών

διαπραγματεύσεων Οι ελληνικές

αρχές έχουν δεσμευθεί για την εφαρμογή

των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε

προκειμένου να προχωρήσουν σε μια ευρύτατη

νομοθεσία στην αγορά εργασίας μέσω

εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων Η προσέγγιση αυτή
δεν πρέπει απλώς να συνδυάζει την ευελιξία

και τη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους
και τους εργοδότες αλλά και να λαμβάνει

υπόψη τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό
των ανέργων Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας

μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης
με τους κοινωνικούς εταίρους και την αξιοποίηση

των δεξαμενών σκέψης καθώς
και τους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι
ο ΟΟΣΑ και της ΔΟΕ

Οι αρχές θα επανεξετάσουν μέσα από
μια διαδικασία διαβούλευσης τα υφιστάμενα

πλαίσια για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

και τις εργασιακές σχέσεις λαμβάνοντας

υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές
στην υπόλοιπη Ευρώπη Περαιτέρω στοιχεία

για την αναθεώρηση που περιγράφη
κε παραπάνω θα πρέπει να παρέχονται από
διεθνή οργανισμό συμπεριλαμβανομένης
της ΔΟΕ Περαιτέρω οι αρχές θα λάβουν μέτρα

για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα

των επιχειρήσεων αλλά
και να προστατευθούν τόσο οι εργαζόμενοι
όσο και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα

ΑΓΟΡΕΣ

Απαραίτητο είναι το άνοιγμα των αγορών

προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινωνική

δικαιοσύνη μέσω της αντιμετώπισης
της διαπλοκής και της μονοπωλιακής

συμπεριφοράς κάτι που μεταφράζεται σε
υψηλότερες τιμές και υποβάθμιση του βιοτικού

επιπέδου Οι αρχές θα εντείνουν τις
προσπάθειές τους ώστε η ανάληψη των βασικών

πρωτοβουλιών και η σύνταξη των
προτάσεων για αποδοτικές μεταρρυθμίσεις
να αποδώσει καρπούς με βάση την παροχή

τεχνογνωσίας από τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένων

του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας

Τράπεζας
Οι αρχές θα νομοθετήσουν

Την εφαρμογή των επικαιροποιημέ
νων εργαλείων του ΟΟΣΑ τα οποία μετά
τη συνέχιση της μελέτης από τον ΟΟΣΑ σε

συνεργασία με τις ελληνικές αρχές θα περιλαμβάνουν

μια ευρεία γκάμα των αγορών
προϊόντων και άλλους τομείς διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων
Το άνοιγμα επιλεγμένων κλειστών επαγγελμάτων

και την απελευθέρωση συγκεκριμένων

αγορών συμπεριλαμβανομένων
της ενοικίασης διαμερισμάτων για

τουριστική χρήση και των πορθμείων φέ
Ρ

Την εξάλειψη των διαφόρων εμποδίων

στις χρεώσεις όπως π.χ οι αμοιβές
που οι εταιρείες και οι ιδιώτες καλούνται
να καταβάλουν οι οποίες είναι δυσανάλογες

σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν

Μείωση της γραφειοκρατίας συμπεριλαμβανομένων

των οριζόντιων απαιτήσεων

αδειοδότησης των επενδύσεων και
των δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου σε

συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και
τη σύσταση μιας επιτροπής για την προετοιμασία

της νομοθεσίας

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του
2010 και του 2012 έχουν μερικώς ωφελήσει

τη βιωσιμότητα του γενικότερου συνταξιοδοτικού

συστήματος το οποίο στο
παρελθόν ήταν κατακερματισμένο και δαπανηρό

μεταθέτοντας τα δυσβάστακτα βάρη

στις μελλοντικές γενιές Επιπλέον πολύ
πιο φιλόδοξα και θαρραλέα βήματα απαιτούνται

για την ολοκλήρωση αυτών των
μεταρρυθμίσεων

και για να αντιμετωπιστούν
οι πιέσεις στο σύστημα που προκαλούνται
από την οικονομική κρίση όπου οι εισφορές

έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών επιπέδων

ανεργίας ενώ οι περικοπές έχουν
ωθήσει πολλούς στο να συνταξιοδοτηθούν
πρόωρα Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα
ζητήματα οι αρχές έχουν δεσμευτεί να

προχωρήσουν

με τις μεταρρυθμίσεις σε δύο
φάσεις

Μια πρώτη δέσμη μέτρων θα εγκριθεί αμέσως

με στόχο το 1 05 του ΑΕΠ σε αυξημένη

εξοικονόμηση σε ετήσια βάση από
το 2016 Η δημοσιονομική επίπτωση των
μέτρων αυτών που αναφέρονται παρακάτω

θα αυξηθεί στο 1,1 του ΑΕΠ το 2017
Με αυτούς τους στόχους οι αρχές

Θα εισαγάγουν νομοθεσία για τη δημιουργία

ισχυρών αντικινήτρων για τηνπρό
ωρη συνταξιοδότηση με την επιβολή ποινών

πρόωρης συνταξιοδότησης και με τη
σταδιακή κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων

σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
και πρόωρης συνταξιοδότησης που ισχύουν

για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται με
εξαιρέσεις τα ανθυγιεινά επαγγέλματα τις
μητέρες με παιδιά ΑμεΑ και άλλες περιορισμένες

στον αριθμό ειδικές κατηγορίες μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016
Μέσα από μια απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί

αμέσως θα υπάρχουν διατάξεις
για τη σταδιακή προσαρμογή των κανόνων
της πρόωρης συνταξιοδότησης ώστε μέχρι
το 2025 η μικρότερη δυνατή ηλικία συνταξιοδότησης

θα είναι τα 67 έτη διατηρώντας
παράλληλα τα κεκτημένα δικαιώματα Αναλήψεις

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

θα επιφέρουν ποινή για την περίοδο

παράτασης της ηλικίας συνταξιοδότησης
που ισοδυναμεί με 10 ποσοστιαίες

μονάδες πάνω από την τρέχουσα ποινή του
6

Θα εντάξουν στο ΕΤΕΑ Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης όλα τα επικουρικά

συνταξιοδοτικά ταμεία



2. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

προταση
Θα επικεντρωθούν σε καλύτερη στό

χευση τωνκοινωνικών παροχών με την αύξηση

του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους και
την επικέντρωση σε εκείνους που έχουν

μεγαλύτερη

ανάγκη
Θα αντικαταστήσουν σταδιακά το επίδομα

αλληλεγγύης ΕΚΑΣ για τις συντάξεις

από το 2020 αρχής γενομένης από το
2018 Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να
συνδέεται με τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης

του συνταξιοδοτικού συστήματος
έως τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα

μπορεί να επωφεληθεί από την προγραμματισμένη

έκθεση Κοινωνικής Πρόνοιας
όταν το επίδομα αλληλεγγύης αντικαθίσταται

με ένα κατάλληλο πλαίσιο που παρέχει

στοχευμένη υποστήριξη σε συνταξιούχους

που το χρειάζονται
Θα προχωρήσουν σε αύξηση των συνεισφορών

της υγείας από τους συνταξιούχους

έως 5 κατά μέσον όρο λαμβάνοντας

υπόψη την ικανότητά τους να πληρώσουν

Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει

τις επικουρικές συντάξεις
θα αυξήσουν τις εισφορές υγείας για

τις επικουρικές συντάξεις από το 0 στο
5

Θα θεσπίσουν την αύξηση του ποσοστού

εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης στα
επικουρικά ταμεία από το 3 στο 3,5

Θα προχωρήσουν στην αύξηση της
συνεισφοράς για τις κύριες συντάξεις κατά
3,9 ΙΚΑ επαναφορά στα προηγούμενα
επίπεδα

Για να ολοκληρωθεί το πακέτο οι αρχές
θα πρέπει σε δεύτερη φάση να εισαγάγουν
περαιτέρω νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
προκειμένου να εμπεδωθεί από τον Οκτώβριο

του 201 5 στενότερη σχέση μεταξύ εισφορών

και παροχών στο πλαίσιο της τριμερούς

χρηματοδότησης και της ολοκλήρωσης

των εκκρεμών κονδυλίων Κατά τον
σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων αυτών η

κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της
προσαρμογής θα είναι δίκαιο για να εξασφαλιστεί

ότι τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά
προστατεύονται αποφεύγοντας άσκοπες επιβαρύνσεις

σε μελλοντικές γενιές και ότι
υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ εισφορών
και παροχών ώστε να δοθούν κίνητρα για
δηλωμένη εργασία και παράταση του ε

παγγελματ ικού βίου Για τον σκοπό αυτόν οι
αρχές αντλώντας από αναλογιστική μελέτη
και σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας
για τη γήρανση της Ε.Ε θα νομοθετήσουν

i Τον ειδικό σχεδιασμό και παραμετρικές

βελτιώσεις για να δημιουργηθεί μια στενή

σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών
Ii Τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό

της βάσης εισφοράς και σύνταξης για όλους
τους αυτοαπασχολούμενους μεταξύ άλλων

με τη μετάβαση από το ύφος το οποίο η Ελλάδα

δαπανά σήμερα αρκετά κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο Οι αρχές σχεδιάζουν
να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη τεχνική
βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σήμερα τα δημόσια οικονομικά κινούνται

σε μια πιο βιώσιμη τροχιά σε σύγκριση

με την περίοδο πριν από την κρίση αν
και η δημοσιονομική κατάσταση επιδεινώθηκε

τους τελευταίους μήνες λόγω της
αβεβαιότητας Η σταθεροποίηση όμως απαίτησε

τη δραματικά κλιμακούμενη έλλειψη

των απαραίτητων δημόσιων επενδύσεων

και των υπηρεσιών οι οποίες θα

πρέπει να ανακάμψουν σταδιακά προκειμένου

να υποστηριχθεί το αναπτυξιακό δυναμικό

Επιπλέον το βάρος της δημοσιονομικής

προσαρμογής έχει πέσει πιο βαρύ για
ορισμένες ομάδες ιδίως στους εργαζομένους

Αυτό θα διορθωθεί με τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης και με την εξάλειψη
των κενών και των απαλλαγών που προστατεύονται

ώστε ορισμένες ομάδες να φέρουν

ένα δίκαιο μερίδιο του βάρους της
προσαρμογής

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται για την
εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών

και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων

μεσοπρόθεσμα τα οποία θα μειώνουν

σταθερά το χρέος αλλά και τα οποία είναι

σύμφωνα με τα πρωτογενή πλεονάσματα

των άλλων οικονομιών της Ευρω
ζώνης με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους
Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων
είναι συνεπής με τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης

της ελληνικής οικονομίας καθώς
αυτή βγαίνει από την καταγραφείσα βαθύτατη

ύφεση Για να αποδείξουν τη δέσμευ
σή τους για αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική

οι ελληνικές αρχές
θα εγκρίνουν από την 1η Ιουλίου συμπληρωματικό

προϋπολογισμό για το 201 5

και τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
στρατηγική 201 6 201 9 που θα υποστηρίζεται

από μια αρκετά μεγάλη και αξιόπιστη
δέσμη μέτρων

θα ακολουθήσουν μια νέα δημοσιονομική

πορεία η οποία θα στηρίζεται σε ένα

πρωτογενές πλεόνασμα του 1 του 2
του 3 και του 3,5 του ΑΕΠ για το 201 5

το 2016 το 2017 και το 2018 αντίστοιχα
θα βασίσουν τη φορολογική στρατηγική

τους σε παραμετρικά μέτρα τα οποία
ανέρχονται σε περίπου 2,87 εκατοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ έως το 2016 εκ των οποίων

0,74 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
θα προέλθουν από μια σημαντική απλοποίηση

του συστήματος ΦΠΑ και επιπλέον

1,05 του ΑΕΠ από διαρθρωτική μεταρρύθμιση

των συντάξεων θα υπάρξει ακόμη

μια πρόσθετη συμπληρωματική δέσμη

των παραμετρικών μέτρων που θα

προσφέρει 1 08 του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων

μεταρρυθμίσεως μακράς απόδοσης

για να κλείσει τα κενά στο φορολογικό
σύστημα και να περιοριστούν τα έξοδα για
κατηγορίες δαπανών όπως η άμυνα όπου
περαιτέρω εξοικονόμηση είναι ακόμα εφικτή

Παραμετρικά φορολογικά μέτρα θα ενισχύονται

από ένα ευρύ φάσμα διοικητικών
ενεργειών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών

στην είσπραξη των φόρων και την
επιβολή έτσι των μέτρων εκείνων που θα απαιτήσουν

κάπο ιο χρόνο για να αποφέρουν
καρπούς αλλά και να προσφέρουν σημαντικά

στη δημοσιονομική ανόρθωση

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΦΠΑ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο

σύστημα ΦΠΑ Ως μέρος της
δέσμευσής τους για τη βελτίωση της είσπραξης

του ΦΠΑ οι αρχές θα εισαγάγουν
νομοθεσία για αλλαγή των παραμέτρων ώστε

να διευρύνουν σημαντικά τη φορολογική

βάση με βασικό συντελεστή στο 23

Αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες για την
προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα

θα υπάρξει ένας μειωμένος συντελεστής

13 όπου θα υπάγεται μια περιορισμένη

ομάδα προϊόντων που περιλαμβάνουν

την ενέργεια βασικά τρόφιμα
catering και για λόγους ανταγωνιστικότητας

τα ξενοδοχεία θα υπάρξει επίσης ένας

Παραμετρικά μέτρα ύψους Wi

Λ Ä bai
2,87 του ΑΕΠ

™

2015 2016

ΦΠΑ 0.38 0.74
680 1.360

Συνταξιοδοτικό 0.37 1.05
Περιορισμός πρόωρων συνταξιοδοτήσεων 60 300

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 3.9
2.9 εργοδότες 1 εργαζόμενοι

ρ,ηηουυ

Αύξηση ιατροφαρμακευτικών εισφορών
συνταξιούχων από 4 σε 5 135 270

Αύξηση ιατροφαρμακευτικών εισφορών
στις επικουρικές συντάξεις από 0 σε 5 0 240

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
για επικουρικές συντάξεις από 3 σε 3,5 120 250

Φόροι στην κερδοφορία επιχειρήσεων 0.66 0.58
Έκτακτη εισφορά στην κερδοφορία επιχειρήσεων
για κέρδη άνω των 500 000 ευρώ 7*4Ο

Αύξηαη φορολογίας στην κερδοφορία
ρπινριηήπΓΓιΐν ππή πγ 791 1 IIAC IUI lU V Ul lU U IO UC ί 7 tO

0 410

Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα
άνω των 50.000 ευρώ 220 250

Άλλα μέτρα η ιηU I U ίο πU J υ

Μείωση αμυντικών δαπανών ηυ ZUU

Φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις innI UVJ ι υυ

Φόροι πολυτελείας αμάξια άνω των 2 500
κυβικών σκάφη άνω των 1 0 μέτρων πισίνες 47 47

Εκμετάλλευση δικαιωμάτων VLTs 35 225
Έσοδα αδειών γα 4G και 5G 0 350
Σύνολο 2.692 5.207
Ποσοστό ΑΕΠ 1.51 2.87
Eni τοις εκατό του ΑΕΠ

υπερμειωμένος συντελεστής 6 για τα
φάρμακα και τα βιβλία Ως μέρος των προσπαθειών

για την εμπέδωση δικαιοσύνης
η μεταρρύθμιση θα εξαλείψει τις εκπτώσεις
συμπεριλαμβανομένων των νησιών καθώς
και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων Αυτές

οι νομοθετικές μεταβολές στα παραμετρικά

μέτρα θα αποφέρουν μια ετήσια δημοσιονομική

απόδοση του 0,74 του ΑΕΠ
και θα υποστηρίζονται με διοικητικά μέτρα
για την καταπολέμηση της απάτης και την
αυξημένη συμμόρφωση

ιδιωτικοποιήσεις
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να εγκρίνουν

και να εφαρμόσουν ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων Η πολιτική

των ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης
της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας θα
υπόκειται στους ακόλουθους όρους

Ένα ελάχιστο επίπεδο επενδύσεωνγια
κάθε μία ιδιωτικοποίηση

Την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων

Δεσμεύσεις για να εξασφαλίσουν οφέλη

για τις τοπικές κοινωνικές οικονομίες
Διατήρηση της συμμετοχής του Δημοσίου

σε ένα σημαντικό πιθανώς μειοψηφικό

μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

και της πολιτιστ ικής κληρονομιάς
Οι ετήσιοι στόχοι εξαιρουμένων των

τραπεζικών μετοχών για το 201 5 το 20 1 6

και το 2017 είναι 1,4 δια ευρώ 3,7 δια ευρώ

και 1 2 δια ευρώ αντίστοιχα Μεταξύ άλλων

δράσεων οι αρχές θα λάβουν άμεσα βήματα

για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων

του Ελληνικού θα οριστικοποιήσουν

τους όρους για την πώληση των

λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
και του φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων

και εκ των προτέρων με την προσφορά
να επεκταθεί η σύμβαση παραχώρησης

του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Για την

Ποσά oc εκατ ευρώ

ακίνητη περιουσία το ΤΑΙΠΕΔ θα καθορίσει
τους ετήσιους στόχους εσόδων που θα συνάδουν

με τον γενικό στόχο εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι αρχές θα υιοθετήσουν τη μεταρρύθμιση

της αγοράς φυσικού αερίου με συγκεκριμένο

προς τούτο οδικό χάρτη και η εφαρμογή

θα πρέπει να ακολουθήσει το υπόδειγμα

Θα υιοθετήσουν την αναμόρφωση
του συστήματος πληρωμών διαθεσιμότητας

ισχύος και άλλους κανόνες στην αγορά

ηλεκτρισμού θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια

της ΔΕΗ με βάση το κόστος και θα

ενημερώσουν για τα προϊόντα με βάση το

μοντέλο ΝΟΜΕ δημοπρασίες λιγνιτικών
και υδροηλεκτρικών

Οι αρχές θα συνεχίσουν την εφαρμογή
του οδικού χάρτη με το μοντέλο στόχο της
Ε.Ε στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα

με τους κανόνες της Ε.Ε για τον διαχωρισμό

και θα λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα

για την αύξηση του ανταγωνισμού στην
παραγωγή και την προώθηση των επενδύσεων

Οι αρχές θα προετοιμάσουν ένα πλαίσιο
για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

και θα εξετάσουν τη φορολόγηση
της ενέργειας Οι αρχές θα προβούν στην
εκκαθάριση των καθυστερούμενων του δημόσιου

τομέα προς τη ΔΕΗ και την ενίσχυση

της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής

ανεξαρτησίας του ρυθμιστή ηλεκτρικού
ρεύματος Οι αρχές θα δημιουργήσουν ένα
νέο σχέδιο για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και για
την υλοποίηση των έργων ενεργειακής απόδοσης

Η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για
την επικύρωση της οδηγίας 27/2012 για
rnv ενεργειακή απόδοση και θα εισαγάγει
ένα νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων

ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου
να βελτιώσει τις επιδόσεις την ενίσχυση

της διαλειτουργικότητας και τη μείωση του
κόστους για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για

την ενιαία μισθολογική μεταρρύθμιση με ισχύ

1 Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με τους
συμφωνημένους στόχους για το μισθολογικό

κόστος συμπεριλαμβανομένης της α

ποσυμπίεσης της κατανομής των μισθών
σε σχέση με την ικανότητα την απόδοση
και την ευθύνη του προσωπικού της

Δευτεροβάθμιες νομοθετικές πράξεις
που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου

ενιαίου μισθολογίου με εγγυημένη αφετηρία

τους μισθούς του κάθε εργαζομένου
κατά την 31 1 2.2014 και νομοθεσία για τον
εξορθολογισμό των εξειδικευμένων δικτύων

των μ ισθών θα πρέπει να εγκριθούν
έως το τέλος Νοεμβρίου 201 5 Οι αρχές θα
θέσουν οροφή στο ανώτατο όριο των μισθών

στα νέα ΜΠΔΣ καθώς και στο επίπεδο

της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα

ώστε να συνάδουν με την επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων και να διασφαλιστεί

η πτωτική πορεία των μισθολογικών
δαπανών ως ποσοστού επί του ΑΕΠ έως το
201 9 θα ευθυγραμμίσουν τις μη μισθολογικές

παροχές σε όλη τη δημόσια διοίκηση
με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρμόσουν

τη νομοθεσία για την πρόσληψη
διευθυντών και την αξιολόγηση της απόδοσης

όλων των εργαζομένων και θα ολοκληρώσει

την πρόσληψη νέων στελεχών
από το τέλος του έτους θα συνεχίσει την
προσπάθεια διαλεύκανσης υποθέσεων παράνομων

προσλήψεων και προσωρινών
διαταγών και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα
επιβολής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Οι αρχές θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν

νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε

συμφωνία με τους θεσμούς θα προτείνουν
περαιτέρω δράσεις για τη μείωση των υποθέσεων

που εκκρεμούν στα διοικητικά
δικαστήρια Οι αρχές θα συνεχίσουν ακόμη
να συνεργάζονται στενά με τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και την τεχνική βοήθεια
για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος

συμπεριλαμβανομένων των
πρωτοβουλιών στον τομέα της νομικής ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης e justice διαμεσολάβησης

και των στατιστικών του συστήματος

Δικαιοσύνης

καταπολεμηση
διαφθοράς

Οι αρχές θα επανεξετάσουν και θα παρουσιάσουν

ένα νέο στρατηγικό σχέδιο κατά

της διαφθοράς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο τέλος
Ιουλίου Ωα τον σκοπό αυτόν έχει συσταθεί

μια ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή
εκπροσώπων από το υπουργείο Δικαιοσύνης

και της Γενικής Γραμματείας για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν

το νομικό πλαίσιο για την δήλωση

των περιουσιακών στοιχείων και τη

χρηματοδότηση της πολιτικής παρέμβασης
σε μεμονωμένες περιπτώσεις Επίσης θα εξασφαλίσουν

τον κατάλληλο συντονισμό
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των φορέων διερεύνησης μέσω ενός νέου
Συντονιστικού Οργάνου των Οικονομικών
Εισαγγελέων και Εισαγγελέων Διαφθοράς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία

γ;α ιην ενδυνάμωση uiç διοκν

βέρνησηςκαι την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ
και τη διασφάλιση της ορθής πρόσβασης
σε διοικητικά στοιχεία



3. ΑΓΝΟΕΙ Ο ΙΣΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 10

Αγνοεί ο ΙΣΑ
TOUS

μνημονιακούς
διοικητές

Ιδιαιτέρως χρήσιμη και
κοινωνικά αναγκαία είναι π

χθεσινή καταγγελία του Ιατρικού

Συλλόγου Αθηνών
ΙΣΑ για τις διοικήσεις ορισμένων

νοσοκομείων του
ΕΣΥ της χώρας οι οποίες κα
ταΒάλλουν κάθε προσπάθεια
για να υπονομεύσουν ακόμη
και τα πλέον κοινωνικά
μέτρα της κυβέρνησης στον
χωρο της Υγείας

0 ΙΣΑ λοιπόν καταγγέλλει

ότι οι διοικήσεις
των νοσοκομείων της
Αθήνας Σισμανόγλειο και

Γενικό Κρατικό παραβιάζουν

κατάφωρα την κείμενη
νομοθεσία ΚΥΑ για την
πλήρη ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή κάλυψη
των ανασφάλιστων και έχουν
κλείσει τις πύλες των δύο
ιδρυμάτων για τους ανασφάλιστους

ασθενείς ακόμη και
σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες κρίνεται η ίδια η ζωή
τους από τη δυνατότητα νοσηλείας

τους
Το ερώτημα προκύπτει

αβίαστα και ειλικρινώς
Αγνοεί ο ΙΣΑ και ο πρόεδρος
του ο Γιώργος Πατούλης
το γεγονός ότι οι διοικήσεις
των νοσοκομείων του ΕΣΥ
στα οποία αναφέρεται η καταγγελία

του Συλλόγου
έχουν μνημονιακές περγαμηνές

στον αποκλεισμό των
ανασφάλιστων και αρνούνται
με επιμονή να υποβάλουν
τις παραιτήσεις τους

Β.Β
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Νοσοκομεία αρνούνται
τη νοσηλεία ανασφάλιστων

Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία
εις βάρος των διοικήσεων των νοσοκομείων

της Αθήνας Σισμανό
γλειο και Γενικό Κρατικό προχωρά με
ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών ΙΣΑ

Συγκεκριμένα ο ΙΣΑ καταγγέλλει ότι

οι διοικήσεις των ως άνω δύο νοσοκομείων

του ΕΣΥ παραβιάζουν την κείμενη

νομοθεσία ΚΥΑ για την πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή

κάλυψη των ανασφάλιστων και έχουν

κλείσει τις πύλες των δύο ιδρυμάτων

για τους ανασφάλιστους ασθενείς

ακόμη και σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες κρίνεται η ίδια η ζωή τους από

τη δυνατότητα νοσηλείας τους
0 ΙΣΑ αναφέρει επίσης στην ανα¬

κοίνωσή του ότι έχει ήδη αποστείλει
σχετική επιστολή προς την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ
αναφέρει μεταξύ άλλων

Ζητάμε να μας απαντήσει η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
για ποιο λόγο όχι μόνο δεν εφαρμόζονται

όσα ανακοίνωσε για την κάλυψη

της περίθαλψης των ανασφάλιστων
αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί

οι πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων

έχουν κλείσει περαιτέρω
και η περίθαλψη των ανασφάλιστων
παραμένει στον αέρα κατάσταση που
εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία
και τη ζωή των ασθενών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Πόρτα
σε άπορους

ασθενείς
ΚΛΕΙΣΤΕΣ παραμένουν οι
πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων

για τους ανασφάλιστους

πολίτες παρά
τις πανηγυρικές ανακοινώσεις

της πολιτικής ηγεσίας
για την υποτιθέμενη κάλυψη

της περίθαλψης αυτών
των ασθενών Οπως καταγγέλλει

ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών ΙΣΑ στην επιστολή
που έστειλε χθες στην ηγεσία

του υπουργείου Υγείας
οι εθελοντές γιατροί του Ιατρείου

Κοινωνικής Αποστολής

του ΙΣΑ και της Αρχιεπισκοπής

Αθηνών διαπίστωσαν

όυ το τελευταίο χρονικό
διάστημα όχι μόνο δεν ξεκίνησε

η κάλυψη της περίθαλψης

των ανασφαλίστων
όπως ανακοινώθηκε από τις
πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων

Υγείας και Εργασίας
αλλά η κατάσταση έχει χειροτερεύσει

δραμαπκά
Ακόμα και νοσοκομεία

που έως πρόσφατα εξυπηρετούσαν

τους ασθενείς του
ιατρείου όπως το Σισμανό
γλειο πλέον έκλεισαν τις
πόρτες τους στους ανασφάλιστους

τονίζεται χαρακτηρι
σπκά στην επιστολή του ΕΣΑ
Ειδικότερα υπάρχουν ασθενείς

με σοβαρά προβλήματα
π.χ οι καρδιοπαθείς που

πρέπει να υποβληθούν άμεσα
σε στεφανιογραφία ωστόσο

τα νοσοκομεία όπως το
Γεώργιος Γεννηματάς δεν

τους δέχονται παρά το γεγονός
όυ υπάρχει κίνδυνος για

την υγεία τους
Μάλιστα ο ΙΣΑ στην επιστολή

προς την πολιυκή ηγεσία
του υπουργείου Υγείας

καταγγέλλει το υπουργείο
για τον εμπαιγμό της ευαίσθητης

αυτής ομάδων των
ασθενών που παραμένουν
στον αέρα καθώς οι πόρτες
των δημόσιων νοσοκομείων
παραμένουν κλειστές
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► ► ΚΑ t At ft ΑΙΑ ίϊ:Α ΠΑ «ΠΟΡΤΑ» ΪΤΑ ΝΟΪΟΚΟΜϋΑ

Ακάλυπτοι ακόμη οι ανασφάλιστοι
«ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ» από τα νοσοκομεία προς τους
ανασφάλιστους πολίτες καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών, ο οποίος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κάνοντας
λόγο για «εμπαιγμό των ασθενών» και ζητώντας να
γίνει γνωστό όχι μόνο γιατί δεν προχώρησε η κάλυψη
των ανασφάλιστων όπως ορίστηκε με την πρόσφατη
Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά και γιατί η κατάσταση
επιδεινώνεται.

«Οι εθελοντές γιατροί του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 

του ΙΣΑ διαπίστωσαν ότι το τελευταίο χρονικό
διάστημα όχι μόνο δεν ξεκίνησε η κάλυψη της περίθαλψης 

των ανασφάλιστων, όπως ανακοινώθηκε από τις
πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Εργασίας,

αλλά π κατάσταση έχει χειροτερεύσει δραματικά και
ακόμα και νοσοκομεία που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσαν 

τους ασθενείς του Ιατρείου, πλέον έκλεισαν
τις πόρτες τους στους ανασφάλιστους - όπως για
παράδειγμα το νοσοκομείο Σισμανόγλειο», αναφέρει
ο ΙΣΑ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Υπάρχουν
ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους -π.χ. καρδιοπαθείς
που πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε στεφανιογραφία-,
ωστόσο τα Δημόσια νοσοκομεία δεν τους δέχονται
παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία
του ασθενούς, (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το νοσοκομείο Γεννηματάς)».

Μ-Ν. Γ.
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ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ο ΑΛ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΠΟΥΝΚΕΡ ΝΤΡΑΓΚΙ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ιαρκης
ΤΟ ΔΝΤ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΙΑΦΝΙΚΑ
ΥΦΕΧΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νεοφιλελεύθερη
ορπίίΐη

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΕΕΒ ΕΒΕΑ
ΓΕΕΒΕΕ ΣΕΤΕ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Την
ύστατη στιγμή το ΔΝΤ εμποδίζει τη συμφωνία ζητώντας αλλαγή του μείγματος των

συμφωνηθέντων

με τελικό στόχο περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις Για τον λόγο αυτό
ο πρωθυπουργός σπεύδει στις Βρυξέλλες για να αποφευχθούν τα χειρότερα ΙΕΑ 3 5 43

Βαραίνει το πακέτο των μέτρων που μεταξύ άλλων αφήνει αμετάβλητο τον ΕΝΦΙΑ σελ 6-7
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Πολιτική Η ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Παραμένει ο ΕΝΦΙΑ και για το
► Των ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΚΩΙΤΑ ΤΙΑΒΑΛΟΥ

αραίνει το πακέτο των μέτρων της διετίας

2015-2016 που βάζει η κυβέρνηση
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους
πιστωτές προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος

για συμφωνία
Οπως προκύπτει από το νέο αναλυτικό

κείμενο που έχουν στα χέρια τους
οι θεσμοί η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να
διατηρήσει τον ΕΝΦΙΑ και το 2016 ενώ
φαίνεται να αποδέχεται την κατάργηση
της έκπτωσης ΦΠΑ στα νησιά με αντιστάθμισμα

περιορισμένες φορολογικές
ελαφρύνσεις

Ακόμα με βάση τις δεσμεύσεις που
έχουν αναληφθεί έως τον Σεπτέμβριο
του 2015 θα επανασχεδιαστεί ο Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος με αιχμή την
φορολογία μισθωτών συνταξιούχων και
αγροτών θα αλλάξουν τα ειδικά μισθολόγια

και θα καταργηθεί ο φόρος 26 στις
τριγωνικές συναλλαγές

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται
η διασφάλιση της είσπραξης 2,65 δισ
ευρώ ετησίως μέσω αντιστάθμισης των
όποιων μειώσεων προκύψουν από την
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών με αλλαγές επί το δυσμενέστερο
στα κλιμάκια υπολογισμού του φόρου
με μείωση του αφορολόγητου ορίου των
300.000 ευρώ που ισχύει στον συμπληρωματικό

ΕΝΦΙΑ και με μειώσεις στα
όρια εισοδήματος μέχρι τα οποία προβλέπεται

μερική ή πλήρης απαλλαγή φυσικών

προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ
Για τα ειδικά μισθολόγια προαναγ

Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές
σε προϊόντα και υπηρεσίες με τον νέο ΦΠΑ

Αυξήσεις τιμών
• Τυποποιημένα είδη διατροφής
μακαρόνια ρύζι αλεύρι ζάχαρη καφές

κακάο τσάι μαρμελάδες σοκολάτες
παγωτά είδη ζαχαροπλαστικής
μπαχαρικά αλάτι προψπμένο ψωμί
προμαγειρεμένα φαγητά ψωμί του τοστ

φρυγανιές κ.ά
• Αναψυκτικά χυμοί
• Διαμονή σε ξενοδοχεία
• Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
λεωφορεία αεροπλάνα πλοία κ.ά και

κόμιστρα ταξί
• Ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα
• Εισιτήρια κινηματογράφου και θεάτρου
• Υπηρεσίες από συγγραφείς
καλλιτέχνες συνθέτες
• Επισκευή και συντήρηση m

κατοικιών
• Ανθη φυτά

Μειώσεις τιμών
• Φάρμακα
• Βιβλία

Αμετάβλητες τιμές
• Φρέσκα και νωπά τρόφιμα
κρέατα ψάρια λαχανικά φρούτα
ελαιόλαδο ψωμί γάλα και

γαλακτοκομικά προϊόντα αυγά κ.ά

• Ηλεκτρικό ρεύμα νερό και φυσικό
αέριο
• Είδη ένδυσης υπόδησης
• Υγρά καύσιμα
• Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
• Επιπλα
• Είδη οικιακής χρήσης
• Αυτοκίνητα
• Τσιγάρα
• Αλκοολούχα ποτά
• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη
• Απορρυπαντικά

Ανάμεσα σε όλα ία άλλα η νέα ελληνική πρόταση
προβλέπει έσοδα 6,3 δισ ευρώ από αποκρατικοποιήσεις Σε
αυτές μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται το Ελληνικό ο ΟΛΠ
ο ΟΛΘ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

γέλλονται ουσιαστικά περικοπές στους
μισθούς και τις συντάξεις των στρατιωτικών

των αστυνομικών των λιμενικών
των πυροσβεστών των δικαστικών

λειτουργών των γιατρών του ΕΣΥ των
πανεπιστημιακών και των διπλωματών
ώστε να εξομοιωθούν με τα επίπεδα των
αποδοχών των πολιτικών υπαλλήλων
Ως πρώτο βήμα προτείνεται η καθιέρωση

ενός ενιαίου κατώτατου μισθού για
όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς
του Δημοσίου

Αλλαγές προετοιμάζονται και στη
φορολογία

των αγροτών με κατάργηση των
φοροαπαλλαγών που νομοθετήθηκαν
πρόσφατα για τις αγροτικές αποζημιώσεις

και επιδοτήσεις έως 12.000 ευρώ
Οι δανειστές πιέζουν δε να καταργηθεί ο

συντελεστής 13 και να ισχύσει το 26
όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο τραπέζι έπεσαν χθες και οι διάφορες

φοροαπαλλαγές οι οποίες κοστίζουν
σε ετήσια βάση στον προϋπολογισμό κο¬

ντά στα 2 δισ ευρώ
Στο αναπτυξιακό σκέλος η κυβέρνηση

θέλει σαφείς δεσμεύσεις για το λεγόμενο
πακέτο Γιούνκερ των 35 δισ ευρώ ενώ
στο μέτωπο του χρέους ο πήχης των
προσδοκιών έχει κατέβει αισθητά

Το βαρύ πακέτο των 8 δισ ευρώ συν
ΕΝΦΙΑ ταλαντεύεται στην πολιτική και
οικονομική ζυγαριά του τόπου με τους
παραγωγικούς φορείς και τους φορολογουμένους

να μετράνε κέρδη και ζημιές
ενόσω οι θεσμοί με την ομάδα διαπραγμάτευσης

κάνουν την τεχνική ανάλυση
των μέτρων πριν πάρουν τη σκυτάλη το
Euroworking group και το Eurogroup η
συνεδρίαση του οποίου έχει προγραμμα¬

τιστεί για απόψε στις 8 η ώρα

Η πρόταση
Αναλυτικότερα η πρόταση της κυβέρνησης

περιλαμβάνει

Ο ΕΝΦΙΑ Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ όχι
μόνο το 201 5 αλλά και το 2016 κάτι

που σημαίνει ότι 5,5 εκατ ιδιοκτήτες θα

πληρώσουν και του χρόνου το χαράτσι
που συνολικά φτάνει τα 2,65 δισ ευρώ
Στην πρόταση επισημαίνεται ότι ακόμη
και αν αλλάξουν-μειωθούν οι τιμές ζώνης
τα κλιμάκια του φόρου θα αυξηθούν προκειμένου

να διασφαλιστεί ο εισπρακτικός
στόχος

Ο Αγρότες Επαναφορά του φόρου
13 στο σύνολο των αγροτικών

αποζημιώσεων επιδοτήσεων και ενισχύσεων

Αυτό σημαίνει κατάργηση των νομοθετικών

ρυθμίσεων για την πλήρη
απαλλαγή των αγροτικών αποζημιώσεων
από τη φορολογία εισοδήματος και την
απαλλαγή των αγροτικών επιδοτήσεων
και ενισχύσεων από τη φορολογία εισοδήματος

μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ

Μεγάλο θα είναι το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν
οι καταναλωτές από τις σαρωτικές μετατάξεις προϊόντων

και υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ μέτρο που θα τεθεί
σε εφαρμογή από τον επόμενο κιόλας μήνα

Ο Ειδικά μισθολόγια Παρεμβάσεις
στα ειδικά μισθολόγια για τον

εξορθολογισμό τους και την προσαρμογή
τους με το νέο ενιαίο μισθολόγιο που

θα εφαρμοστεί από την Ιη.1 2016 για τους
πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου
Προαναγγέλλονται ουσιαστικά περικοπές
στους μισθούς και τις συντάξεις των στρατιωτικών

των αστυνομικών των λιμενικών
των πυροσβεστών των δικαστικών

λειτουργών των γιατρών του ΕΣΥ των
πανεπιστημιακών και των διπλωματών
ώστε να εξομοιωθούν με τα επίπεδα των
αποδοχών των πολιτικών υπαλλήλων

Ο ΦΠΑ Διατηρείται το σύστημα των
τριών συντελεστών 6 13 και

23 από 6,5 13 και 23 σήμερα
πλην όμως προωθούνται σαρωτικές μετατάξεις

προϊόντων και υπηρεσιών από
τον χαμηλό συντελεστή όπου βρίσκονται
σήμερα σε υψηλότερο Το πλήγμα για
τους καταναλωτές από την εφαρμογή του
μέτρου που θα τεθεί από 1ης Ιουλίου σε
ισχύ θα είναι τεράστιο Δεκάδες είδη και
αγαθά που σήμερα συνιστούν το καλάθι
της νοικοκυράς θα πωλούνται ακριβότερα

από τον επόμενο μήνα σ.σ βλέπε γράφημα

Επίσης καταργούνται οι μειωμένοι
κατά 30 συντελεστές ΦΠΑ στα

νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης ενώ
δίνεται μάχη να κρατηθεί στο 13 η
εστίαση και να μην ανέβει στο 23 έσοδα

640 εκατ ευρώ Από τις αλλαγές στον
ΦΠΑ αναμένεται αύξηση εσόδων 680
εκατ ευρώ 0,38 του ΑΕΠ το 2015 και
1,36 δια ευρώ 0,74 του ΑΕΠ το 2016

Ο Εισφορά αλληλεγγύης Σε περαιτέρω

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

θα οδηγήσει η νέα πρόταση για
την εισφορά αλληλεγγύης με την οποία οι
συντελεστές αυξάνουν έως και 8 θερίζοντας

όλους τους φορολογουμένους με
ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000
ευρώ Τα πρόσθετα έσοδα υπολογίζονται
σε 220 εκατ ευρώ φέτος και 250 εκατ
ευρώ το 2016

Η πρόταση έχει ως εξής
Εισοδήματα από 12 000 έως 20.000

ευρώ συντελεστής 0,7 από 1

Από 20.001 έως 30.000 ευρώ 1,4 από
2

Από 30.001 έως 50.000 ευρώ 2,0 από
2

Από 50.001 έως 100.000 ευρώ 4,0
από 3

Από 100.001 έως 500.000 ευρώ 6,0
από 4

Πάνω από 500.000 ευρώ 8,0 νέα
κλίμακα

Ο Εκτακτη εισφορά σε επιχειρήσεις
Στο χαράτσι του 12 εμπίπτουν

επιχειρήσεις που το 2014 είχαν
κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ με τον
λογαριασμό να φτάνει στο 1,3 δισ ευρώ

Εντονες είναι οι αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό

κόσμο

Ο Νομικά Πρόσωπα Αύξηση το
2016 του συντελεστή φορολόγησης

των επιχειρήσεων A.F και ΕΠΕ από το
26 στο 29 Από την επιβάρυνση θα
προκύψουν έσοδα 410 εκατ ευρώ τον
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2016!
επόμενο χρόνοι. Το μέτρο δεν αφορά
ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές
επιχειρήσεις.

Ο Φόρος πολυτελείας: Αύξηση του
φόρου από το 10% στο 13% για I.Χ.

άνω των 2.500 κυβικών, αεροσκάφη, ελικόπτερα, 

σκάφη αναψυχής και πισίνες
(έσοδα 100 εκατ. ευρώ).

©Τηλεοπτική 
διαφήμιση: Επιβολή

φόρου για την είσπραξη 200 εκατ.
ευρώ.

ζψκ Ηλεκτρονικός τζόγος: Φορολόγη-
ση για ιην είσπραξη εσόδων 35

εκατ. ευρώ το 2015 και 225 εκαι. ευρώ το
2016.

Φ Αδειες: Διαγωνισμοί για τηλεοπτικές 

άδειες και άδειες κινητής τηλεφωνίας 

με στόχο έσοδα 350 εκατ. ευρώ το
2016.

Φ Αμυντικές δαπάνες: Περικοπές
200 εκατ. ευρώ το 2016.

Φ Εκκρεμείς υποθέσεις: Διοικητική
επίλυση των διαφορών σχετικά με

τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων
χρόνων. Υπολογίζονται έσοδα 100 εκατ.
ευρώ.

*Γΐα τα ειδικά μισθολόγια,
προαναγγέλλονται

ουσιαστικά περικοπές στους μισθούς
και τις συντάξεις των στρατιωτικών,
των αστυνομικών, των λιμενικών,
των πυροσβεστών, των δικαστικών
λειτουργών, των γιατρών του
ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και των
διπλωματών, ώστε να εξομοιωθούν
με τα επίπεδα των αποδοχών
των πολιτικών υπαλλήλων

ΦΚΤΕΟ: 
Τεχνικός έλεγχος για όσα

οχήματα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ. Υπολογίζονται 

έσοδα 122 εκατ. ευρώ στη διετία 

2015-2016.

Φ Οφειλές από ανασφάλιστα οχήματα: 

Υπολογίζονται έσοδα 91
εκατ. ευρώ έως το 2016.

©Φαρμακευτική 
δαπάνη: Επιστροφές 

από τη φαρμακευτική δαπάνη 

(εξοικονόμηση 280 εκατ. ευρώ).

Φ Λαθρεμπόριο: Πάταξη λαθρεμπορίου 
στα καύσιμα με στόχο την είσπραξη 

375 εκατ. ευρώ ώς το 2016.

Φ Λίστα Λαγκάρντ: Ελεγχοι σε φυσικά 

πρόσωπα για έσοδα 700 εκατ.
ευρώ.

©Φοροδιαφυγή 
ΦΠΑ: Στόχος η είσπραξη 

εσόδων 50 εκατ. ευρώ το
2015 και 700 εκατ. ευρώ το 2016.

/fS Αποκρατικοποιήσεις: Αναθεωρεί-
V*/ ται προς τα πάνω ο εισπρακτικός
στόχος. Η νέα πρόταση προβλέπει έσοδα
6,3 δια ευρώ ώς το 2017 (από 5,3 δισ. ευρώ
ώς το 2019 του προηγούμενου σχεδίου) με
αξιοποίηση του Ελληνικού αλλά και άλλων 

ακινήτων του Δημοσίου, των δύο λιμανιών 

ΟΑΠ και ΟΛΘ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.ά.
Παράλληλα καθιερώνεται ελάχιστο ποσό
επένδυσης για κάθε ιδιωτικοποίηση.
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Ανακατατάξει σε αγαθά-υπηρεσίε

Σαρωτικέ5
ανατιμήσει
φέρνει ο ΦΠΑ
Ο Αυξήσεις στα ξενοδοχεία τις συγκοινωνίες

τα συσκευασμένα και μεταποιημένα τρόφιμα
τις υπηρεσίες υγείας από ιδιωτικές κλινικές

καθώς και τη διασκέδαση

ΚΥΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ αναμένεται
να πυροδοτήσουν οι αλλαγές

στο καθεστώς του ΦΠΑ
που προτείνει η κυβέρνηση Οι

επιχειρήσεις δηλώνουν ότι
αδυνατούν να απορροφήσουν
το πρόσθετο κόστος Με το νέο

σύστημα θα προκληθούν αυξήσεις

τουλάχιστον 8,85 σε
όλα τα μεταποιημένα συσκευασμένα

και κονσερβοποιημένα
τρόφιμα καθώς θα μετατα
γούν στον συντελεστή 23
από 13 σήμερα σελ 4

ΜΕΤΡΑ

Τα πάνω κάτω στην αγορά με σαρωτικές
ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες αναμένεται

να φέρουν οι αλλαγές στο καθεστώς
ΦΠΑ που προβλέπει η ελληνική πρόταση
Σελ 4
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ΕΝΩ ΑΡΓΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Επιστροφή επίορκων
γιατρών με τον νόμο
Κατρούγκαλου
Επίορκοι γιατροί του ΕΣΥ επιστρέφουν
στις θέσεις του με τον νόμο Κατρούγκαλου

ο οποίος αλλάζει τους όρους επιβολής

αυτοδίκαιης αργίας για αδικήματα
υψηλής ηθικής απαξίωσης δεν αρκεί

πλέον η καταγγελία αλλά είναι απαραίτητη

η προφυλάκιση του κατηγορουμένου
Ωστόσο στον χώρο της Υγείας

η πειθαρχική δικαιοσύνη απονέμεται με
ιδιαίτερα νωχελικούς ρυθμούς Μάλιστα

αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανένα

από τα επτά Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά

Συμβούλια Σελ 16

Επίορκοι γιατροί επιστρέφουν στο ΕΣΥ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πώς θα νιώθατε αν ένας γιατρός
τον οποίο καταγγείλατε επειδή
σας ζήτησε φακελάκι και στον
οποίο στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική

δίωξη εμφανιζόταν μπροστά
σας στο δημόσιο νοσοκομείο όπου
εργάζεται με τις κατηγορίες ακόμα
να τον βαραίνουν Οι πολύπαθοι
χρήστες του ΕΣΥ θα πρέπει να
προετοιμαστούν για τέτοιες στιγμές

βάσει των ανατροπών στις
μεταρρυθμίσεις

των προηγούμενων
ετών που επιφέρει πρόσφατος νόμος

του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης

Σύμφωνα με τον νόμο 4325
2015 αλλάζουν οι όροι της επιβολής

αυτοδικόιης αργίας σε υπαλ
λήλους που κατηγορούνται για
αδικήματα υψηλής ηθικής απαξίωσης

πλαστογραφία παθητική
δωροδοκία εκβίαση Νομοθετικές
ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν επί
υπουργίας Κυρ Μητσοτάκη όριζαν
ότι η παραπομπή σε δίκη για τέτοιου

είδους αδικήματα συνεπαγόταν

αυτοδίκαιη αργία με καταβολή

33%-75 των αποδοχών μέχρι

να τελεσιδικήσει η υπόθεση
Πάνω από 900 άτομα τέθηκαν σε

αυτοδίκαιη αργία το 2013-4 βάσει
αυτής της ρύθμισης

Με τον νέο νόμο που απαιτεί
προφυλάκιση του κατηγορουμένου
για την επιβολή αυτοδίκαιης αργίας

η συντριπτική πλειονότητα
των δημόσιων αυτών λειτουργών
μεταξύ των οποίων αρκετοί γιατροί

θα επανέλθουν στην υπηρεσία
Τα πρόβλημα είναι ιδιαίτερη

οξυμένο στην περίπτωση του ΕΣΥ
όπου η πειθαρχική δικαιοσύνη
απονέμεται με ιδιαίτερα νωχελικούς

ρυθμούς Με τις επίμονες
προσπάθειες της προηγούμενης
κυβέρνησης επετεύχθη επιτάχυνση

των πειθαρχικών διαδικασιών
και των αποχωρήσεων επίορκων

υπαλλήλων στο Δημόσιο Το ΕΣΥ
ωστόσο συνέχισε να αποτελεί την
αρνητική εξαίρεση Ο χώρος της
υγείας ήταν πάντα εστία προβλημάτων

στα πειθαρχικά σημειώνει
ο κ Μητσοτάκης

Οι λόγοι συνδέονται άμεσα με
το ειδικό καθεστώς των πειθαρχικών

συμβουλίων του τομέα Κανένα

από τα επτά πρωτοβάθμια
πειθαρχικά συμβούλια σύμφωνα
με πληροφορίες της Κ δεν λειτουργεί

επί του παρόντος Ο λόγος
όπως εξηγεί o πρόεδρος της ΟΕΝ

Αλλάζουν με τον νόμο
Κατρούγκαλου οι όροι
της επιβολής αυτοδίκαιης

αργίας ενώ
καθυστερούν δραματικά

οι πειθαρχικές
διαδικασίες

Οι πειθαρχικές υποθέσεις για
ιδιώτες γιατρούς εκδικάζονται σε
τρεις μήνες ενώ για το ΕΣΥ ξεπερνούν

τα δύο χρόνια

ΓΕ Δ Βαρνάβας είναι ότι δεν έχει
εκδοθεί η υπουργική απόφαση
που θα ορίζει τους νέους προέδρους

τους που είναι οι νεοδιο
ρισθέντες διοικητές των επτά υγειονομικών

περιφερειών
Τα συγκεκριμένα πενταμελή

πειθαρχικά συμβούλια ήταν τα
μόνα στη δημόσια διοίκηση όπου
δεν αντικαταστάθηκαν οι εκπρόσωποι

των εργαζομένων στη συγκεκριμένη

περίπτωση αιρετοί εκπρόσωποι

των γιατρών από την
εκάστοτε ΥΠΕ από δικαστικούς
Στο δευτεροβάθμιο επίπεδο υπάρχει

το επταμελές Κεντρικό Πειθαρχικό

Συμβούλιο Υγείας — το
μόνο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό
όργανο για το ΕΣΥ όλοι οι υπόλοιποι

υπάλληλοι υπάγονται στο
ενιαίο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δημοσίων Υπαλλήλων
Εκεί όπου παρατηρούνταν επίσης
πολύ μεγάλες καθυστερήσεις n
κυβέρνηση Σαμαρά αντικατέστησε
τους δύο εκπροσώπους των γιατρών

με δικαστικούς
Σύμφωνα με τον κ Βαρνάβα οι

δικαστικοί που διορίζονταν από
το δικαστικό σώμα ήταν όλοι κοντά

στη συνταξιοδότηση με αποτέλεσμα

να πρέπει συχνά να αν¬

τικαθίστανται Αν έπαιρνε σύνταξη

κάποιος αρχές καλοκαιριού
πήγαινε φθινόπωρο έως ότου να
συγκροτηθεί ξανά το σώμα λέει
στην Κ Ο νόμος Κατρούγκαλου
επανέφερε τους δύο εκπροσώπους
των ιατρών στο δευτεροβάθμιο
όργανο στη θέση των δικαστικών
Αν αυτό θα συμβάλει στην ταχύτερη

εκδίκαση ή στην ενίσχυση
της ομερτά και της ατιμωρησίας
παραμένει ανοιχτό ερώτημα Δεν
γίνεται να υπάρχει αυτή n σκιά
πάνω από κάποιον για δύο χρόνια
λέει στην Κ η Ματίνα Παγώνη
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ενωση Ιατρών

Νοσοκομείων Αθηνών-Πει
ραιώς η οποία αναδεικνύει την
πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα δύο
με τρεις μήνες με την οποία εκδικάζονται

πειθαρχικές υποθέσεις
γιατρών του ιδιωτικού τομέα από
τα αρμόδια όργανα των ιατρικών
συλλόγων Ο Λέανδρος Ρακιντζής
γενικός επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης στην ετήσια έκθεσή
του που αναμένεται να δημοσιευθεί

εντός ημερών προτείνει να
ισχύσει για τους γιατρούς του ΕΣΥ
ο πειθαρχικός κώδικας που ισχύει

για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους
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Για το βρεφικό γάλα
και τα ΜΥΣΥΦΑ

Κύριε διευθυντά

Για μία ακόμη φορά αναγκάζομαι να
απαντήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα

σε άρθρο της εφημερίδας σας
με τίτλο Τα φαρμακεία της οργής το
οποίο αυτή τη φορά αναφέρεται επίμονα
στο όνομά μου

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης σύμβουλος
επιχειρήσεων προφανώς όχι των φαρμακείων

φαίνεται ότι δεν διαβάζει ούτε
την εφημερίδα που φιλοξενεί το άρθρο
του Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται
στη μείωση κατά 20 του βρεφικού
γάλακτος θέση εκ διαμέτρου αντίθετη
με αυτή του έγκριτου αρθρογράφου κ
Πάσχου Μανδραβέλη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
14.6.2015 Ο σοσιαλισμός των συντεχνιών

Αναφέρει σε άλλο σημείο ο κ
σύμβουλος επιχειρήσεων ότι o τζίρος

των ΜΥΣΥΦΑ ανέρχεται στα 820 εκατομμύρια

ευρώ Και πάλι αδιάβαστος
πιάστηκε ο κ σύμβουλος Ο τζίρος των
ΜΥΣΥΦΑ ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια

ευρώ σύμφωνα με την επίσης
έγκριτη δημοσιογράφο υγείας κ Πέννυ
Μπουλούτζα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11.6.2015
Διαμαρτύρεται για τα ΜΥΣΥΦΑ ο Π

Κουρουμπλής και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
14.6.2015 Ο μη συνταγογραφαύμενος
θησαυρός Κατά τα άλλα δεν θα ακολουθήσω

το παραλήρημα σε βάρος μου
του συμβούλου επιχειρήσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ0ΥΡΑΝΤ0Σ

Φαρμακοποιός πρόεδρος ΠΦΣ
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Κλινικές έρευνες
Εντονη δραστηριότητα στον
χώρο των κλινικών ερευνών
εντός των ελληνικών σηνόρων
έχει αναπτύξει τα τελευταία
χρόνια η φαρμακευτική εταιρεία

Novartis η οποία κατέχει
και τα ηνία στην ελληνική αγορά

Συμφώνα με τη Βαρβάρα
Μπαρουτσου chiefscientific
officer για τη Novartis στην Ελ
λάδη αν και δεν δημοσιεύονται

στατιστικά στοιχεία από
τις αρχές της χώρας με αναγωγή

μέσω βάσεων δεδημένων
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων η εταιρεία φοίνε
ται ότι κατέχει το μεγαλύτερο
μερίδιο κλινικής ερευνητικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα
εκτιμώμενο περί το 16-20
ΣΕΛ 18 SID.9546930
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παρέμβαση Π Novartis προσδιορίζει εννέα προϋποθέσεις για να ανοίξει η αγορά

Γιατίοικλινικέςέρευνες
δενφέρνουννέες επενδύσεις
Εντονη

δραστηριότητα στον
χώρο των κλινικών ερευνών

εντός των ελληνικών
συνόρων έχει αναπτύξει τα τελευταία

χρόνια η φαρμακευτική
εταιρεία Novartis η οποία κατέχει

και ία ηνία στην ελληνική
αγορά Συμφωνά με τη Βαρβάρα
Μπαρουτσου chiefscientific officer

για τη Novartis στην Ελλάδα

αν και δεν δημοσιεύονται
στατιστικά στοιχεία από τις αρχές
της χώρας με αναγωγή μέσω βάσεων

δεδομένων του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Φαρμάκων η
εταιρεία φαίνεται ότι κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο κλινικής
ερευνητικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα εκτιμώμενο περί
το 16-20

Η Novartis σε διεθνές επίπεδο

έχει ένα ευρύ πεδίο έρευνας
και ανάπτυξης φαρμάκων και
βιολογικών παραγόντων που περιλαμβάνει

άνω των 200
προγραμμάτων

φάσεων I-IV σε τομείς

επιστημονικής αιχμής επενδύοντας

9,9 δισ δολάρια το 2014
ποσό που αντιστοιχεί στο 17,1
των καθαρών πωλήσεων

Στην Ελλάδα διεξάγουμε 78

προγράμματα κλινικών μελετών
φάσεων II-IV μελετών Post Authorization

Studies Real World
Evidence περιλαμβανόμενων
διεθνών ευρωπαϊκών και τοπικών

πρωτοκόλλων που παρακολουθούν

περίπου 10.000 ασθενείς

υπό την ευθύνη κλινικών

ερευνητών σε όλα τα πανεπιστημιακά

νοσοκομεία και τα μεγάλα

νοσοκομειακά ιδρύματα
στο ΕΣΥ σημειώνει η κα Μηα
ρούτσου

Παράλληλα σχολιάζοντας τις
εξαγγελίες του υπουργού Υγείας
Π Κουρουμιιλη για στόχο επενδύσεων

στη χώρα από κλινικές
μελέτες της ιάξης του 1 δισ ευ
ρώ σημειώνει πως γνωρίζουμε
ότι οι εισροές οτην Ελλάδα κατά
μέσο όρο ανά κλινική μελέτη
ανέρχονται σε 500.000 ευρώ σύμφωνα

με στοιχεία της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας γεγονός

που μας οδηγεί στην εκτίμηση

ότι απαιτούνται περί τις
2.000 κλινικές μελέτες ετησίως
για την επίτευξη αυτού του στόχου

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση
της Εθνικής Επιτροπής Δεοντο
λογιάς το 2014 εγκρίθηκαν 146
κλινικές μελέτες αριθμός που
αφίσταται σημαντικότατα από
τις στοχευόμενες από το υπουργείο

Υγείας Είναι προφανές ότι
ο υπερδεκαπλασιασμός των διεξαγόμενων

κλινικών μελετών δεν
είναι μεσοπρόθεσμα εφικτός

Και ουμπληρώνει ότι στο πλαίσιο

ενός πενταετούς σχεδιασμού
με την προϋπόθεση μακροοικονομικής

και πολιτικής σταθερότητας

και υπό επισπεύδουσες
ουνθήκες βελτίωσης της νομοθεσίας

και άρσης διοικητικών
δυσλειτουργιών θα ήταν επι
τεϋξιμη η προσέλκυση περισ

Στην Ελλάδα
η Novartis

τρέχει 78
προγράμματα
κλινικών μελετών
σημειώνει
η Βαρβάρα
Μπαρουτσου chief
scientific officer
της εταιρείας

σότερων κλινικών μελετών σε
μεγαλύτερα αριθμό ερευνητικών
κέντρων και ασθενών με εισροές
της τάξης περίπου των 400-500
εκατομμυρίων ευρώ

Για την επίτευξη μια τέτοιας
εξέλιξης η εκπρόσωπος της Novartis

αναφέρει ότι βασικές πρα
ϋποθέσετς είναι

Τσ σταθερό και προβλέψιμο μακροοικονομικό

περιβάλλον
Η αναγνώριση και αξιολόγηση

της αξίας της βιοιατρικής καινοτομίας

για το σύστημα της υγεί¬

ας που εκφράζεται από αναγνώριση

διαχείριση της κλινικής
έρευνας ως εθνικής στρατηγικής
σημασίας και προτεραιότητας
για το σύστημα υγεία

Η διαρκής και συστηματική
ενημέρωση της κοινωνίας για τα

οφέλη των κλινικών μελετών
Η ουμμετοχή των ουλλόγων των

ασθενών στα κέντρα ληψης αποφάσεων

για κλινικές μελέτες
Η στελέχωση των επιτροπών

των αρχών και των δομών με εξειδικευμένο

προσωπικό
Η τήρηση της νομοθεσίας και

των χρονοδιαγραμμάτων
Η ουνεχής επιτήρηση και ο εκ

συγχρανισμόςτου θεσμικού πλαισίου

και των υποδομών
Η ανάπτυξη κινήτρων σχετικά

με την κλινική έρευνα σε επιστήμονες

και διοικήσεις νοσοκομείων

καθώς και τη φαρμακευτική

βιομηχανία
Η ορθολογική φαρμακευτική

πολιτική και ο ουστηματικός δημόσιος

διάλογος με όλους τους
εταίρους για τη διαμόρφωση των
αλλαγών που απαιτούνται για
την επιτάχυνση της προσέλκυσης

κλινικών μελετών
Αντίθετα σύμφωνα με τη Novartis

σήμερα διαπιστώνεται
έλλειψη εθνικού σχεδιασμού και
στρατηγικής γτα τις κλινικές μελέτες

που αποτελεί τη ριζική αιτία

της υστέρησης στην ανάπτυξη
του τομέα αυτού isiD:95366SOj

Γ Σακκάς
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