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θέμαΌθΰΛ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Σχέδιο πτώσης της κυβέρνησης Τσίπρα
Τι κρύβει η τακτική των δανειστών και τι λένε πηγές των Βρυξελλών

Υ σχέδιο των Ευρωπαί 1 είχε στην το

ων δανειστών για ανατροπή
™ ενδεχόμενο Κάτι που εκμεταλλεύονται

της κυβέρνησης Τσίπρα Το ΛΑνΛ η m,nnwr,,m-Ann οι ΕυρωπαίοιΥπάρχει
σχέδιο των Ευρωπαίων

δανειστών για ανατροπή
της κυβέρνησης Τσίπρα Το

ερώτημα αυτό σε μια γενικότερη βάση

έχει τεθεί αρκετές φορές και φωτογραφίζεται

ακόμα περισσότερο μέσα

από διάφορες τοποθετήσεις του
ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και
κυβερνητικών αξιωματούχων

Όσο κι αν πρόκειται για συνωμο
σιολογία εκτίμηση ή και αυθαίρετο συ

μπέρασματα καθώς στην πολιτική και
μέσα στην ίδια την διαπραγμάτευση κανείς

δεν μπορεί να είναι σίγουρος και οι

εξελίξεις ανατρέπουν ακόμα και δεδηλωμένες

προθέσεις είναι πασιφανές πλέον

ότι κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο
Δεν θα σταθούμε μόνο στην εκτίμηση

που είχε εκφραστεί περί ανυποχωρητικό
τητας των Γερμανών κυρίως σε έκθεση
του think-tank του Λευκού Οίκου την
οποία είχαμε δημοσιεύσει και προβλέπει
πολιτικές ανατροπές στην Ελλάδα και κυβέρνηση

συνεργασίας Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο

σχέδιο ανατροπής του Τσίπρα
από τους δανειστές το οποίο μάλιστα δεν
έχει τεθεί ολόκληρο σε εφαρμογή

Θέλουν σε ομηρία και αναπνευστήρα
τη χώρα με την ενδιάμεση συμφωνία

Η πληροφορία από αξιόπιστες πηγές
των Βρυξελλών η οποία ήρθε πριν καν
κατατεθεί η πρόταση των δανειστών για
τα νέα μέτρα που οδήγησε σε όλο αυτό

το θρίλερ το οποίο ζήσαμε τις τελευταίες

δύο ημέρες ήταν κάθετη
Η νομερκλατούρα της Κομισιόν θέλει

να ρίξει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Βασικός
στόχος είναι τούτο να γίνει το φθινόπωρο

καθώς πάντα σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες τότε στα πλαίσια μιας οριστικής

συμφωνίας υπάρχει ένα σχέδιο
μνημονίου πραγματικού Αρμαγεδδώνα
για τη χώρα που θεωρείται αδιανόητο ότι
θα γίνει δεκτό από την Αθήνα

Τι συνέβη όμως στο παρασκήνιο τις
τελευταίες ώρες πριν την πρόσφατη
εμπλοκή Οι σκληροί που υποστηρίζουν

ακραίες τάσεις μεταξύ των οποίων
και ο Σόιμπλε επιμένουν όλο αυτό το πακέτο

να πέσει τώρα στο τραπέζι Τελι¬

κά επιλέχτηκε η τακτική των προειδοποιήσεων

και του στριμώγματος της
ελληνικής κυβέρνησης

CRASH TEST
Ούτως ή άλλως οι δανειστές θεωρούσαν

την ενδιάμεση συμφωνία ως ένα crash
test για την κυβέρνηση ευελπιστώντας
στο ενδεχόμενο να υπάρχουν μεγάλες
διαρροές από το ΣΥΡΙΖΑ στην ψήφιση των
μέτρων και να χάσει τη δεδηλωμένη με
ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει

Πάντως οι δανειστές είναι δεδομένο
ότι θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα και
την κυβέρνηση σε μια ομηρία και σε μια
χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο

Γι αυτό και από την πρώτη στιγμή δεν
δέχθηκαν μια συνολική συμφωνία με την
Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του
χρέους Εδώ βέβαια υπάρχει και η ευθύνη

της Αθήνας η οποία δεν αποδεί¬

χθηκε πως είχε στην ατζέντα της αυτό το
ενδεχόμενο Κάτι που εκμεταλλεύονται
οι Ευρωπαίοι

Όπως άλλωστε εκμεταλλεύονται και
το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά άρχισε

επί της ουσίας να θέτει το θέμα του
χρέους λίγο πριν τη Σύνοδο της Ρίγας
Οι δανειστές απορρίπτουν κατηγορηματικά

την οποιαδήποτε δέσμευση επί
του χρέους σε μια τελική συμφωνία

Δεν δέχθηκαν επ ουδενί μια παράταση

της συμφωνίας για ένα χρονικό διάστημα

9 μηνών Θεωρούν ότι τα πάντα
στην οριστική τους μορφή θα πρέπει
να τελειώνουν πριν το γύρισμα του
χρόνου γι αυτό και από την αρχή η θέση

τους ήταν μια παράταση 3-4 μηνών
και τίποτα περισσότερο

ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
Ούτως ή άλλως εκ των προτέρων εκτιμάται

ότι μια μεγάλη παράταση δεν θα
ήταν εφικτή αφού η χρηματοδότηση που

προβλέπεται να μας δοθεί θα είναι με το
σταγονόμετρο

Οι δανειστές λένε ότι μας σώζουν με
τα 7,2 δισ του ποσού των δόσεων που
δεν μας έχουν καταβληθεί για να πληρώσουμε

το ΔΝΤ και να πορευτούμε
Και από τα κέρδη που προήλθαν από τα
ελληνικά ομόλογα και από την ΕΚΤ δόθηκαν

στις κεντρικές τράπεζες των χω
ρών-μελών της Ευρωζώνης

Σ όλα αυτά προστίθεται και η εκτίμηση

ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο πως
την ύστατη ώρα η Λαγκάρντ ανακάλυψε

ότι τα μέτρα είναι καθαρά υφε
σιακά και θα οδηγήσουν τη χώρα σε μια
οπισθοδρόμηση Πέρα από τις άλλες διαφωνίες

και διαφοροποιήσεις επί των μέτρων

μιας συμφωνίας οι δανειστές έθεσαν

το θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο

και γενικά διαφοροποιήθηκαν από
τη λογική της κυβέρνησης την οποία
γνώριζαν και από προηγούμενες προτάσεις

της
Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί λοιπόν τώρα

πολιτικά μένει να φανεί αν θα εφαρμοστεί

και πως η τελική φάση του σχεδίου

πτώση του Τσίπρα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Φταίνε τα
συμφέροντα

στην Ελλάδα

Αυτή η περίεργη στάση δύο ενδεχόμενα

μπορεί να κρύβει Είτε δεν θέλουν
συμφωνία είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα

συμφέροντα στην Ελλάδα Το είπε

ο Αλ Τσίπρας λίγο πριν αναχωρήσει
για τις Βρυξέλλες πριν καν γίνει γνωστό

ότι οι Ευρωπαίοι κατέθεσαν νέες προτάσεις

για τα μέτρα
Την ίδια μέρα η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η Αυγή κυκλοφόρησε με τίτλο Απροκάλυπτη

παρέμβαση του Ταμείου υπέρ της
Υγιούς Επιχειρηματικότητας ΔΝΤ διαπλοκή

δυναμιτίζουν τη συμφωνία
Ναι ίσως να προξένησε εντύπωση που

ξαφνικά το ΔΝΤ θεώρησε ότι τα εισπρακτικά

μέτρα και η φορολόγηση των

επιχειρήσεων θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη

ύφεση Αυτή όμως είναι η αλήθεια
και μόνο στα πλαίσια του αποπροσανατολισμού

της κοινής γνώμης και της κακώς

εννοούμενης πολιτικής επικοινωνίας

μπορεί να στέκει ο ισχυρισμός ότι η
διαπλοκή έβαλε τους ξένους να δυναμιτίσουν

την συμφωνία και πως το ΔΝΤ και
η Ευρωζώνη εξυπηρετούν συμφέροντα
στην Ελλάδα

Εκτός εάν τούτο ισχύει και μπορεί να
το αποδείξει κανείς Εαν ναι οφείλει να
το καταγγείλει με ονόματα και γεγονότα

Πάντως ο Τσίπρας έχει δίκιο αλλά και
άδικο για τις τοποθετήσεις των δανειστών
Άδικο γιατί δεν κατανοεί πως το πνίξι¬

μο των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε
επιδείνωση της κρίσης που θα έχει άμεση

επίπτωση σε όλους Άδικο γιατί αφήνει
ανέγκικτο τον δημόσιο τομέα προσλήψεις

κ.λπ Δίκιο όμως στο γεγονός
ότι οι δανειστές κάθε άλλο παρά υποστηρίζουν

την επιχειρηματικότητα και πως
η στάση τους κατι υποκρύπτει

Κι αυτό γιατί οι ξένοι δεν εξηγούν γιατί
βάλουν κατά του ελληνικού τουρισμού

ΦΠΑ στα νησιά κ.λπ κατά των ελληνικών

φαρμακοβιομηχανιών και πόσο
μπορεί να σώσει τα πράγματα το γεγονός
ότι πρότειναν τη μείωση της φορολόγησης

των επιχειρήσεων μόλις κατά μια ποσοστιαία

μονάδα
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ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η φορολογική επιδρομή συνταγή για μεγαλύτερη ύφεση

Η επιχειρηματικότητα
στο απόσπασμα

PIA ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
►► Ο βαρύς λογαριασμός π φέρνουν ο ΦΠΑ και οι άλλοι φόροι Σελ-8"9

Πώς κινούνται τα funds Κίνδυνος φυγής επιχειρήσεων λουκέτα και ανεργία
Τοποθετούνται στη Deal θ Φέσσας ΣΕΒ Γ Κορκίδης ΕΣΕΕ Γ Καβαθάς
ΓΣΒΕΕ Αντ Μακρής ΣΕΛΠΕ Αν Ανδρεάδης ΣΕΤΈ Κ Μίχαλος ΕΒΕΑ

ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΑ Κ.Α
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θέμαΌθβΛ

Η επιχειρηματικότητα στο από
Στο στόχαστρο κυβέρνησης-δανειστών τουρισμός εστίαση λιανεμπόριο φάρμα

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στο απόσπασμα Αυτό είναι

το αποτέλεσμα της περιπετειώδους διαπραγμάτευσης
στις Βρυξέλλες που όλα δείχνουν ότι θα καταλάβει

σε μια δραματικών διαστάσεων τέλεια καταιγίδα Η άνευ
προηγουμένου φοροεπιδρομή που με απόλυτη συμφωνία
κυβέρνησης-δανειστών αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα

να πλήξει τις ελληνικές επιχειρήσεις οδηγώντας σε ασφυξία
όσες μεγάλες και μικρομεσαίες εταιρίες με δυσκολία κράτησαν

μέχρι τώρα το κεφάλι έξω από νερό αλλά και ισοπεδώνοντας

όποια σημάδια ανάκαμψης άρχισαν να αχνοφαίνο
νται μετά από μια εξαετία στο πηγάδι της ύφεσης

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες
Αθήνα και Βρυξέλλες συμπίπτουν

όπως είχε διαφανεί άλλωστε

από τις εκατέρωθεν προτάσεις

τους στη συνέχιση της
ίδιας καταστροφικής υφεσιακής
συνταγής την εύκολη λύση της
υπερφορολόγησης χωρίς κανένα

αναπτυξιακό μέτρο που θα
μπορούσε να λειτουργήσει έστω
και στοιχειωδώς ως αντίβαρο

Η κυβέρνηση είχε να επιλέξει

ανάμεσα στην περικοπή δαπανών

στο δημόσιο τομέα με
ό,τι αυτό θα σήμαινε και τη φορολογική

επιβάρυνση του συνόλου

των πολιτών αλλά και των
επιχειρήσεων Προτίμησε σε μια
αναλογία 93 προς 7 την εισπρακτική

οδό αντί της μείωσης
των κρατικών δαπανών

Ετσι μέσα στο επόμενο 18μη
νο ο άμεσος λογαριασμός που
καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες

λόγω της αύξησης
του συντελεστή στο 28 ακόμη

και μετά την απόσυρση της
έκτακτης εισφοράς 12 ξεπερνά

τα 1-1,5 δις ενώ οι κλά
δοι-πυλώνες της ελληνικής οικονομίας

όπως το λιανεμπόριο
ο τουρισμός η φαρμακοβιομηχανία

απειλούνται με αφανισμό

Επί της ουσίας μπορεί με την
προσχηματική διαφωνία των

θεσμών να γλίτωσαν την
έκτακτη εισφορά κατά μία μονάδα

28 αντί 29%)στο συντελεστή

αλλά το πραγματικό
κόστος από την αύξηση του ΦΠΑ
που θα μειώσει τη ζήτηση και
άρα τις πωλήσεις ολλά και από
την προκαταβολή φόρου 100
θα στραγγαλίσει την αγορά

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
Απέναντι σε αυτόν τον Αρμα

γεδδώνα πολλοί όμιλοι ετοιμάζονται

να πάρουν το δρόμο για
το εξωτερικό μέσω αλλαγής
έδρας ή μετεγκατάστασης σε
χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό

καθεστώς ενώ τα νέα μέτρα

θα παγώσουν όποια επενδυτικά

σχέδια υπήρχαν στα σκαριά

αλλά και θα εξακολουθήσουν
να κρατούν μακριά

υποψήφιους ξένους επενδυτές
Στην Ελλάδα του 1,3 εκατ

ανέργων και των 250.000 λουκέτων

τα οποία αναμένεται να
εκτοξευθούν μέχρι το τέλος της
χρονιάς οι επιχειρήσεις καλούνται

να επιβιώσουν με ένα συντελεστή

φορολόγησης των
εταιρικών κερδών που είναι κα¬

τά έξι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος

από τον μέσο ευρωπαϊκό
όρο τον 4ο υψηλότερο φορολογικό

συντελεστή ΦΠΑ στην
Ευρώπη και ένα από τα πιο
εχθρικά φορολογικά καθεστώτα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ
Πραγματική βόμβα αποτελεί

για τον τουρισμό και την
εστίαση η διαφαινόμενη αύξηση

του ΦΠΑ στο 23 Η βαριά

βιομηχανία της χώρας το
2014 έφερε ως άμεση συμβολή

17 δις περίπου 9,5 του
ΑΕΠ με τη συνολική συμμετοχή

της να κυμαίνεται μεταξύ 37
και 45 δισ ευρώ 20 έως και
25 του ΑΕΠ Για φέτος υπήρχαν

οι προϋποθέσεις για ακόμη

μεγαλύτερη άνοδο του τουριστικού

ρεύματος
Όλα αυτά όμως μέχρι τώρα

γιατί από εδώ και πέρα μιλάμε

για άλλη μέρα Οι φορείς

του τουρισμού έχουν απευθύνει

δραματικές προειδοποιήσεις
για απώλεια του

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
που έδινε ο χαμηλός ΦΠΑ

6,5 στη διαμονή σε σχέση με
όσα ισχύουν στους άμεσους
αντιπάλους Τουρκία 8 Ισπανία

Κύπρος 9 Γαλλία Ιταλία
10 κ.λπ

Τώρα από 3 χρόνια μπροστά
θα βρεθούμε τουλάχιστον

3 χρόνια πίσω όπως επισήμαινε

ο ΣΕΤΕ καθώς εκατομμύρια

τουριστών θα επιλέγουν
χώρες με αντογωνιστικότερο
προϊόν

Έτσι αναμένεται σε πρώτη
φάση μόνο λουκέτο για άλλες
4.500 επιχειρήσεις και ανεργία

en
Έρχονται χιλιάδες νέα λουκέτα μέσα

στους επόμενους μήνες

για 100.000 περίπου σημερινούς
εργαζόμενους

Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι
οι επιπτώσεις από την παράλληλη

αύξηση του ΦΠΑ στην
εστίαση που επηρεάζει άμεσα
και το τουριστικό προϊόν

Εδώ έρχεται σκηνικό διάλυσης

εντονότερο από το 2011
όταν στον κλάδο της εστίασης
που απασχολούσε 600.000 ερ¬

γαζόμενους σε περισσότερα από
121.000 καταστήματα η αύξηση

του ΦΠΑ έφερε πτώση τζίρου

40 περισσότερα πάνω
από 6.500 λουκέτα και 40.000
ανέργους Τώρα όχι απλά θα
εξανεμιστεί και η όποια ανάκαμψη

ακολούθησε τη μείωση
του συντελεστή στο 13 αλλά

ολόκληρος ο κλάδος θα απειληθεί

με αφανισμό

Έτοιμα τα funds να φύγουν από τις κερδοφόρες
Κλίμα αναταραχής επικρατεί στα στρατηγεία

των διεθνών funds τα οποία βρίσκονται

σε διαδικασία αναπροσαρμογής των
επενδυτικών τους θέσεων στις μεγάλες ει

σηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις Σύμφωνα
με πληροφορίες οι ξένοι διαχειριστές των θεσμικών

επενδυτικών κεφαλαίων που ελέγχουν

περί το 26 της συνολικής κεφαλαιοποίησης

της χρηματιστηριακής αγοράς της
Αθήνας αναθεωρούν τα πλάνα τους για μια
σειρά από κερδοφόρες επιχειρήσεις προτείνοντας

σε μερικές περιπτώσεις και αλλαγή
έδρας προς χώρες με ευνοϊκότερο επιχειρηματικό

περιβάλλον Από την άλλη πλευρά
έχουν αρχίσει να εστιάζουν σε ορισμένες εταιρίες

που ναι μεν έδειξαν ζημιές στην περσινή

χρήση αλλά διαθέτουν προοπτικές για καλύτερες

επιδόσεις μελλοντικά
Δεν είναι λίγοι οι ξένοι παίκτες οι οποίοι

θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να
ψαλιδίζονται από τους αναλυτές οι τιμές

στόχοι ορισμένων μεγάλων εταιριών Όπως
είναι ο OTE ο ΟΠΑΠ η ΔΕΗ ο Τιτάνας ο
Μυτιληναίος η ΕΥΔΑΠ η Jumbo τα Folli η
Αεροπορία Αιγαίου η ΕΧΑΕ και πιθανώς και
ορισμένων άλλων Το διαφαινόμενο χαμήλωμα

του πήχυ των τιμών-στόχων εστιάζεται
στο γεγονός ότι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις
του Χρηματιστηρίου θα έχουν αντίστοιχα

και αυξημένα κόστη προκειμένου να
εξυπηρετήσουν

τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις Αντίθετα αρκετοί επικεντρώνουν

σε ζημιογόνες αλλά με προοπτικές επιχειρήσεις

που φαίνεται να ξεκινούν από μια
καλύτερη βάση αφού λόγω ζημιών στη

χρήση του 2014 δεν θα επιβαρυνθούν με αντίστοιχα

κόστη
Ήδη οι ξένοι εξετάζουν προσεκτικά τέτοι¬

ου είδους επιχειρήσεις στις οποίες συγκαταλέγονται

η Μότορ'Οιλ οΦουρλής η ΓΈΚΤέρ
να ο Ελλάκτωρ η Σωληνουργεία Κορίνθου
η Ιντραλότ η Lamda Development

Στην παρούσα φάση τα ξένα funds αξιολογούν

τις εταιρίες που ναι μεν έδειξαν ζημιές
την περσινή χρονιά αλλά εξακολουθούν να
έχουν ισχυρή δραστηριότητα και σημαντική
παρουσία από πλευράς μεριδίων στην αγορά

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
ότι τις τελευταίες μέρες άρχισαν να δείχνουν
αγοραστικό ενδιαφέρον για τίτλους της Μό
τορ Όιλ αλλά και του Φουρλή Αντίθετα σε
μικρές επί τους παρόντος μειώσεις θέσεων
έχουν προχωρήσει σπς τελευταίες συνεδριάσεις

στον ΟΠΑΠ και τον ΟΤΕ
Οι ξένοι παίκτες προσεγγίζουν με επιφυλάξεις

τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους

καθώς είναι άγνωστο πώς τελικά θα τους

αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και πως θα είναι
το μελλοντικό τοπίο στον τομέα των έργων
υποδομής Προβληματισμοί υπάρχουν επίσης
για την κυβερνητική πολιτική στο ζήτημα της
ΔΕΗ αλλά και άλλων εισηγμένων δημοσίου
συμφέροντος επιχειρήσεων ΟΛΠ ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ ΕΥΑΘ

Οι διαχειριστές των διεθνών funds
προβληματίζονται

πάντως ιδιαίτερα για τις υφε
σιακές επιπτώσεις που μπορεί νο υπάρξουν
σης εισηγμένες εταιρίες και ενδέχεται να οδηγήσουν

σε μειώσεις των τιμών-στόχων της τάξεως

του 20 ή και του 30 από τις μέχρι
τώρα εκτιμήσεις των αναλυτών Βεβαίως λόγω

της χρηματιστηριακής πτώσης που έχει καταγραφεί

το τελευταίο 7μηνο οι τιμές βρίσκονται

πολύ χαμηλά και ως εκ τούτου έχουν
επί της ουσίας ενσωματώσει τις περισσότερες

αρνητικές συγκυρίες
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κοβιομηχανία, ναυτιλία

ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
Ανυπολόγιστες είναι οι συνέπειες 

οπό την αύξηση του ΦΠΑ
στο λιανεμπόριο καθώς είναι ακόμη 

άγνωστη η τελική λίστα των
προϊόντων που μετατάσσονται
στο 23%.

Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε αυτά 

περιλαμβάνεται ευρύτατη γκάμα 
ειδών ακόμη και βασικής ανάγκης 

(συσκευασμένα τρόφιμα
κλπ), που αποτελούν τον πυλώνα 

του τζίρου των μεγάλων αλυσίδων 

και των μεμονωμένων
επαγγελματιών.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
μια επιβάρυνση που για τη συνολική 

ετήσια κατανάλωση με κύκλο 

εργασιών 113,66 δισ., θα 
ξεπεράσει 

τα 4 δισ., (για τη λιανική 

με τζίρο 42,48 δισ.η επιβάρυνση 

πάνω από 1,5 δις και για
τον κλάδο της διατροφής με τζίρο 

34,14 δισ. επιβάρυνση πάνω
από 2 δις).

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Με μέτρα φωτιά απειλούνται οι

επιχειρήσεις υγείας και κυρίως
οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες
που έχουν μπει στο στόχαστρο
του ευρωπαϊκού «ιερατείου».

Αυτή η οτοχοποίηση αποδίδεται 

μάλιστα από πολλούς και στην
εξυπηρέτηση των συμφερόντων
γερμανικών πολυεθνικών στο χώρο 

του φαρμάκου.
Συγκεκριμένα, μειώνονται οι

τιμές όλων των γενοσήμων φαρμάκων, 

καθώς και των σκευασμάτων 

που έχουν χάσει την πα¬

τέντα προστασίας τους (off -
patent), στα μεν πρώτα κατά
32,5% της τιμής των πρωτοτύπων 

και για τα δεύτερα κατά 50%,
ακόμη και για τα σκευάσματα που
κυκλοφόρησαν στην ελληνική
αγορά πριν το 2012, τα οποία
όμως αποτελούν τον κύριο όγκο
πωλήσεων της φαρμακοβιομηχανίας.

Παράλληλα, θα ισχύσει η πλήρης 

συνταγογράφηση με βάση τη
δραστική ουσία -και χωρίς παράλληλη 

αναγραφή της εμπορικής 

ονομασίας- χωρίς εξαιρέσας,
για όλα τα σκευάσματα. Η βιομηχανία 

φαρμάκου υποστηρίζει ότι
τα παλιά φάρμακα έχουν ήδη
υποστεί μείωση κατά 60% τα
προηγούμενα χρόνια και πως η
περαιτέρω μείωση δίνει τη χαριστική 

βολή.
Την ίδια ώρα, ο ΕΟΠΥΥ κουρεύει 

ακόμη περισσότερο τις τιμές 

των διαγνωστικών εξετάσεων, 
ενώ οι θεσμοί ζητούν επίσης

από τις επιχειρήσεις Υγείας να κα-
ταβάλλουν για τη χρονιά που πέρασε 

τα ποσά της επιστροφής που
τους αναλογούν από το μηχανισμό 

του claw-back, που θα ισχύσει 

με τα ίδια όρια και για το 2016.
Παράλληλα, η κυβέρνηση προτείνει 

την αντικατάσταση του
υπάρχοντος συστήματος των
υποχρεωτικών εκπτώσεων προς
τον ΕΟΠΥΥ (rebate), από ένα ενιαίο 

rebate με κλιμακωτούς συντελεστές 

επί της δαπάνης κάθε
φαρμάκου στον ΕΟΠΥΥ που θα
επιβαρύνει τις εταιρίες με 140 εκ.
ετησίως.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Γερμανικά συμφέροντα κρύβονται 

και πίσω από τις προτάσεις 

για αύξηση της φορολόγησης 
των εφοπλιστών, καθώς είναι 

γνωστό το σχέδιο του Βερολίνου 

να πληγεί η ελληνική
ναυτιλία που είναι η πρώτη δύναμη 

στον κόσμο.
Στόχος είναι η διάρρηξη των

σχέσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης 

και εφοπλισμού με
απώτερο σκοπό την απομάκρυνση 

των ναυτιλιακών εταιριών από
την Ελλάδα και την μετεγκατά-
στασή τους σε ανταγωνιστικές
χώρες .

Το βασικό τους επιχείρημα είναι 

το δήθεν ευνοϊκό φορολογικό 
σύστημα στην Ελλάδα, το

οποίο ωστόσο απέχει παρασάγ-
γας από τους γνωστούς φορολογικούς 

παραδείσους που εκμεταλλεύονται 

τόσο οι Γερμανοί,
όσο και άλλοι (Ιρλανδοί, Ιταλοί,
Βέλγοι, Μαλτέζοι κλπ).

Τι λένε οι φορείς
Θ. ΦΕΣΣΑΣ (ςεβ) ΑΝΤ. ΜΑΚΡΗΣ (ςελπε)
«Όχι στην υπερφορολόγηση»

«Η υπερφορολόγηση επιχειρήσεων 

και νοικοκυριών
αναμένεται να βλάψει σημαντικά 

την οικονομική δραστηριότητα 

τους επόμενους
μήνες», τονίζει ο ΣΕΒ στο
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 

εξελίξεων. Οι αναλυτές
του ΣΕΒ θεωρούν ότι η ελαχιστοποίηση των
δυσμενών συνεπειών "προϋποθέτει ότι θα έχει
προσωρινό χαρακτήρα και θα αποσυρθεί μόλις 

το επιτρέψουν οι συνθήκες, με την επιτυχή 

πάταξη της φοροδιαφυγής και τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν το
περιθώριο για την μείωση της φορολογίας σε
μόνιμη βάση. Σε κάθε περίπτωση, η φορολογία 

των επιχειρήσεων δεν φορολογεί τον πλούτο 

αλλά αντίθετα την δημιουργία του, και ουσιαστικά 

φορολογεί την εργασία, καθώς αποθαρρύνει 

την επενδυτική δραστηριότητα και
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας".

Γ. ΚΟΡΚΙΔΗΣ (εςεε)
«Καθεστώς λιτότητας»

Πολλές από τις προβλέψεις της συμφωνίας
επισωρεύουν επιπλέον οικονομικά 

βάρη στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και διατηρούν ένα
καθεστώς λιτότητας και υπερ-
φορολόγησης, που θα δυσκολέψει 

την ανάκαμψη της ελληνικής 

αγοράς το 2ο εξάμηνο
του έτους, αφού ως γνωστό, η

αγορά εκτός από κλίμα χρειάζεται και χρήμα.
«Αναμφισβήτητα, τα ισοδύναμα μέτρα των 7,9
δισ. ευρώ, που συμπεριλαμβάνονται στην ελληνική 

πρόταση, είναι πολύ βαρύς λογαριασμός
για τη μεσαία τάξη της χώρας», πρόσθεσε. «Ευελπιστούμε, 

μέχρι τέλος της εβδομάδος, να μπει
επιτέλους τέλος στην αγωνία μας και να επιβεβαιωθούν 

τα μαντάτα της Συνόδου Κορυφής της
Ευρωζώνης», είπε καταλήγοντας ο κ. Κορκίδης.

Γ. ΚΑΒΑΘΑΣ (γςβεε)
«Περίοδος υποανάπτυξης»

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία φαίνεται να
καταλήγει σε ένα μεταλλαγμένο 

υφεσιακό πρόγραμμα
που θα παρατείνει την περίοδο 

«υπανάπτυξης» της χώρας
και θα αποδυναμώσει εκ νέου 

την παραγωγική δυναμική 
της. Ασφαλώς, σημαντικό

μερίδιο ευθύνης για αυτές τις
κατευθύνσεις έχουν οι θεσμικοί εταίροι, οι οποίοι 

συνεχίζουν να αγνοούν χαρακτηριστικά τις
επιπτώσεις των υφεσιακών μέτρων που ελήφθησαν 

τα προηγούμενα χρόνια, δοκιμάζουν
με τις αντιφατικές δηλώσεις τους την ελληνική 

και ευρωπαϊκή οικονομία και δυστυχώς ενισχύουν 

με αυτή τη συμπεριφορά τις φυγόκεντρες 

δυνάμεις από το ευρωπαϊκό όραμα. Η
ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι ευρωπαϊκό όραμα, αλληλεγγύη 

και αναπτυξιακή στρατηγική είναι αλληλένδετα 

και καλεί κυβέρνηση και θεσμικούς
φορείς να αντιληφθούν το μέγεθος των επιπτώσεων 

που θα επιφέρει ένα νέο κύμα μέτρων
και να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές.
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«Τα βάρη στους ιδιώτες»
«Το πνεύμα που αποπνέει μια

ενδεχόμενη συμφωνία δείχνει
ότι πολιτικά είναι τοποθετημένη 

απέναντι στην επιχειρηματικότητα 

και την αριστεία.
Προστατεύει το δημόσιο κομμάτι 

της οικονομίας και φορτώνει 

με περισσά βάρη τον
ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το
ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει το βάρος το
ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας που παράγει
τον πλούτο της χώρας. Είναι σαν να κόβεις την
ανάσα των επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για
κέρδη διάσωσης-επιβίωσης που θα χρησιμοποιηθούν 

από τη διοίκηση για λόγους ρευστότητας. 

Η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ 

δεδομένου ότι τα χρήματα και οι επενδύσεις 
δεν θα έρθουν από το εξωτερικό, αλλά

από ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές που
δραστηριοποιούνται χρόνια στη χώρα και έχουν
προσαρμοστεί σε μια «ανώμαλη» εσωτερική
αγορά.

ΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (ςετε)
«Ακατανόητος ο ΦΠΑ»

Ακατανόητη χαρακτηρίζει
ο ΣΕΤΕ την επιμονή των δανειστών 

να αυξηθεί ο συντελεστής 

του ΦΠΑ στο 23% στη
διαμονή και στην εστίαση διε-
ρωτώμενος ποιος θα κερδίσει
από την καταστροφή του ελληνικού 

τουρισμού.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

χαιρετίζει τις κινήσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης και εύχεται να ολοκληρωθεί

η συμφωνία εντός της εβδομάδας.
Υπενθυμίζει ακόμη ότι «στο πλαίσιο στήριξης 

της κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας, 

το σύνολο του τουριστικού τομέα
θεωρεί αποδεκτή μια αύξηση του συντελεστή
ΦΠΑ διαμονής από 6,5% στο 13%, με την προϋπόθεση 

να διατηρηθεί η εστίαση στο 13%».

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ (ΕΒΕΑ)
«Έρχονται νέα λουκέτα»

Βαρύ θα είναι και το πλήγμα 
στην απασχόληση, σημειώνει 

ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων

και του Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος 

Μίχαλος.
Τα μέτρα είναι άκρως υφε-

σιακά, καθώς συνιστούν μια άγρια φοροεπι-
δρομή, κυρίως στις επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα 

στην κοινωνία. Η αύξηση της φορολογίας 

των επιχειρήσεων από 26% σε 29%
σε συνδυασμό με την αύξηση της προκαταβολής 

φόρου στο 100% είναι βέβαια ότι θα
οδηγήσουν σε σωρεία νέων λουκέτων στην
αγορά, με θύματα και αυτή τη φορά τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Και οι ισχυρότερες
επιχειρήσεις, όμως, τιμωρούνται με επιπρόσθετο 

φόρο 12% στα κέρδη τους, πράγμα που
σημαίνει ότι χάνουν στο «πηγάδι» του χρέους
πολύτιμα κεφάλαια που θα μπορούσαν να διαθέσουν 

για νέες επενδύσεις.
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Ποσό 160 εκατ ευρώ αποκόμισε

η κυβέρνηση από τις διαπραγματεύσεις

που έκανε ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής με
τις πολυεθνικές του φαρμάκου Παράλληλα

όπως είπε ο υπουργός χθες
στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα
ξεκινούν οι πληρωμές προς τους
φαρμακοποιούς για τις οφειλές του
Μαρτίου ενώ ετοιμάζεται διάταξη
για τα λεγόμενα στερείται φάρμακα

καθώς σήμερα ταλαιπωρούνται
οι καρκινοπαθείς αναγκαζόμενοι να
αναζητούν τα φαρμακεία του ΕΟ
ΠΥΥ

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σιμορέ
λη ο υπουργός Υγείας εξήγησε πως
πήρε τα 160 εκατ από τις πολυεθνικές

Αλλάξαμε το μοντέλο rebate
και το κάναμε rebate όγκου είπε ο
Π Κουρουμπλής και πρόσθεσε ότι το
αποτέλεσμα είναι πως για πρώτη
φορά πληρώνουν οι πολυεθνικές
φαρμακοβιομηχανίες γιατί αυτές έχουν

τον πολύ τζίρο Πρέπει να γνωρίζετε

ότι 98 φάρμακα έχουν το 70
της δαπάνης Ωστόσο ο υπουργός ήταν

επικριτικός για τις πολυεθνικές
του φαρμάκου υπενθυμίζοντας ότι
συνεχίζουν να διατηρούν ένα καθεστώς

φορολογικού παραδείσου

Η κυβέρνηση ηηρε 1 60 εκατ
από τις πολυεθνικές του φαρμάκου
και ότι στην Ελλάδα έβγαλαν τα τελευταία

δέκα χρόνια 40 με 50 δια ευρώ

Πάντως για το θέμα των τριγωνικών

συναλλαγών και της φοροα
συλίας τους θα γίνει συνάντηση στο
υπουργείο Οικονομικών

Ο Π Κουρουμπλής κατηγόρησε τις
μνημονιακές κυβερνήσεις ότι επέτρεψαν

στις πολυεθνικές να πωλούν
απευθείας στα φαρμακεία και όχι
στις φαρμακαποθήκες ή στον ΕΟ
ΠΥΥ προκειμένου να καρπώνονται
το 4,5 του χονδρεμπορικού κέρδους

Η κυβέρνηση πέρασε διάταξη
σύμφωνα με την οποία εφόσον πωλούνται

φάρμακα από τη φαρμακοβιομηχανία

στα φαρμακεία χωρίς να
διέρχονται διαμέσου των φαρμακαποθηκών

το χονδρεμπορικό κέρδος
θα πηγαίνει πλέον στον ΕΟΠΥΥ

Αν Ξανθός Έπρεπε
να έχουν παραιτηθεί οι
διοικητές των νοσοκομείων

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στη
Βουλή στην αλλαγή των διοικητών

των νοσοκομείων και απάντησε
στην κριτική του βουλευτή της Ν Δ
Θανάση Δαβάκη και του Ποταμιού
Κώστα Μπαργιώτα για κομματισμό
Το να εγκαλείται η σημερινή κυβέρνηση

από εκπροσώπους οι οποίοι είναι

μέρος ενός πολιτικού συστήματος
το οποίο έχει βάλει τη γνωστή

σφραγίδα κομματισμού και πελατειακών

σχέσεων επί δεκαετίες σ αυτήν

τη χώρα νομίζω ότι είναι πρόκληση

στην κοινή νοημοσύνη τόνισε

και υπογράμμισε πως οι διοικητές
είχαν υποχρέωση να θέσουν στη

διάθεση της πολιτικής ηγεσίας τις
παραιτήσεις τους και να αξιολογήσει

η πολιτική ηγεσία εάν κάποιοι από
αυτούς μπορούν να παραμείνουν
στις θέσεις τους

Δεν μπορεί ο υπουργός Υγείας να
φέρεται κατ αυτόν τον τρόπο επαναφέροντας

συνθήκες παλαιοκομματισμού

είπε ο Θ Δαβάκης ενώ ο
Κ Μπαργιώτας σημείωσε πως παρ
ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος με
τον οποίο χειρίστηκαν τις διοικήσεις
των νοσοκομείων οι προηγούμενοι
δεν δικαιολογεί την απαράδεκτη πολιτικά

τροπολογία η οποία επιτρέπει
κυριολεκτικά να διορίσετε τον κη
πουρό σας όπως έλεγαν παλιά για
τον βασιλιά

Δημόσιο ΙΕΚ
στο Παναρκαδικό

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριά
είπε ότι θα υπάρξει διορθωτική υπουργική

απόφαση ώστε η ΕΠΑΣ με
έδρα το Παναρκαδικό Νοσοκομείο
Τρίπολης να μετατραπεί σε δημόσιο
ΙΕΚ κατεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας
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Επανέρχονται και στα νοσοκομεία
τα φάρμακα τωνκαρκινοπαθών

ΛΥΣΗ στην ταλαιπωρία των καρκινοπαθών
προανήγγειλε χθες από τη Βουλή ο υπ Υγείας

Π Κουρουμπλής Οπως ανακοίνωσε κατόπιν

ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Χ Σιμορέλη τα φάρμακα τους θα διατίθενται

πλέον σία νοσοκομεία και όχι μόνο στα

φαρμακεία του ΕΟΠΎΥ Σύντομα το υπουργείο
θα καταθέσει διάταξη στη Βουλή με την

οποία θα επανέλθουν τα φάρμακα που χορηγούνται

στους καρκινοπαθείς στα νοσοκομεία

ώστε να τα προμηθεύονται από εκεί
και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΎΥ αυτό

απαιτεί ο σεβασμός του ανθρώπου είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας κίνηση

η οποία αναμένεται να ανακουφίσει αρκετούς

ασθενείς
Μάλιστα ο ίδιος σημείωσε ότι την επόμενη

εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές προς
τους φαρμακοποιούς για τις οφειλές του
Μαρτίου ενώ υποστήριξε ότι από τις διαπραγματεύσεις

με τους φαρμακοβιομηχά
νους το Δημόσιο κέρδισε 160.000.000 ευ
ρώ Αλλάξαμε το μοντέλο rebate και το κάναμε

rebate όγκου σημείωσε για να συμπληρώσει

ότι το αποτέλεσμα είναι ότι για
πρώτη φορά πληρώνουν οι πολυεθνικές
φαρμακοβιομηχανίες γιατί αυτές έχουν
τον πολύ τζίρο
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► ► ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022

ΕΚΑΣ τέλος από φέτος
για 60.000 δικαιούχους
Η ΝΕΑ πρόταση των δανειστών στο
ασφαλιστικό αφορά την άμεση μείωση

των δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά
20 από φέτος και την πλήρη κατάργηση

του μέχρι και το 201 9
Με την κατάργηση του 20 των δικαιούχων

ΕΚΑΣ θα χάσουν το βοήθημα

περίπου 60.000 συνταξιούχοι
και μάλιστα αν το μέτρο εφαρμοστεί
άμεσα το ΕΚΑΣ θα κοπεί μέσα στο
καλοκαίρι Το κρίσιμο ζήτημα είναι
ποιοι θα χάσουν το βοήθημα Στην
πρόταση των δανειστών αναφέρεται
ότι το 20 που θα πάψουν να παίρνουν

το ΕΚΑΣ θα προελθει από τους
λιγότερο φτωχούς που λαμβάνουν
αυτή την παροχή Στην κλίμακα των
δικαιούχων οι λιγότερο φτωχοί είναι
οι συνταξιούχοι που παίρνουν μηνιαίο
ΕΚΑΣ 30 ευρώ και 57,50 ευρώ με
ετήσιο εισόδημα από συντάξεις μεταξύ

8.21 9,94 και 9.200 ευρώ

Μειώσεις
Υπάρχει όμως o κίνδυνος να κοπεί το
ΕΚΑΣ και από όσους έχουν μικρότερο
εισόδημα αν από αυτές τις δυο κατηγορίες

δεν εξασφαλιστεί το 20
των δικαιούχων που θα πάψουν να
παίρνουν το βοήθημα Σε αυτή την
περίπτωση θα έρθουν μειώσεις και
στο ΕΚΑΣ των 1 1 5 ευρώ που λαμβάνουν

σήμερα όσοι έχουν ετήσιο
εισόδημα από συντάξεις μεταξύ
8.018,27 ευρώ και 8.219,93 ευρώ
Αν το ψαλίδι πάει και πιο κάτω τότε
θα επηρεαστούν και οι πλέον φτωχοί
που παίρνουν το ΕΚΑΣ των 230 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από συντάξεις
έως 7.715,65 ευρώ

Οι θεσμοί ζητούν επίσης
► Εξοικονόμηση στη συνταξιοδοτική
δαπάνη 0,25%-0,5 του ΑΕΠ για
το 201 5 και 1 για το 201 6 που

σημαίνει περικοπές στις συντάξεις
Επίσης εφαρμογή του Ν του 201 0
που συνεπάγεται μείωση στις υψηλές

συντάξεις και μικρή αύξηση στις
χαμηλές
► Ισοδύναμα για την αναστολή της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις
επικουρικές συντάξεις
► Πλήρη εξάλειψη των πρόωρων
συντάξεων μέχρι το 2022 στα 67
χρόνια ανεξάρτητα από χρόνια εργασίας

ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια
εργασίας Η Ελλάδα πρότεινε σταδιακή

κατάργηση έως το 2025
► Αύξηση εισφορών Υγείας συνταξιούχων

από το 4 στο 6 π ελληνική

πλευρά έχει προτείνει 5
Κατάργηση όλων των εισφορών

υπέρ τρίτων μέχρι 31 Οκτωβρίου
2015
► Εύρεση ισοδύναμων που θα καλύψουν

το κόστος 2 δισ ευρώ
της απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας για αποκατάσταση των
συντάξεων

Οσον αφορά στην Υγεία δεν υπάρχουν

αλλαγές σε σχέση με το χθεσινό

κείμενο στο οποίο προτείνεται η

πλήρης συνταγογράφηση με βάση τη
δραστική ουσία χωρίς εξαιρέσεις για
όλα τα σκευάσματα Οπως προβλέπεται

επίσης από 1 η Ιουλίου μειώνονται
οι τιμές όλων των γενοσήμων φαρμάκων

καθώς και των σκευασμάτων
που έχουν χάσει την πατέντα προστασίας

τους off-patent στα μεν
πρώτα κατά 32,5 της τιμής των
πρωτοτύπων και για τα δεύτερα κατά
50 ακόμη και για τα σκευάσματα
που κυκλοφόρησαν στην ελληνική
αγορά πριν από το 201 2 Τελος παραμένει

π πρόταση οι εισφορές των
συνταξιούχων για την περίθαλψη να
αυξηθούν από το 4 στο 6
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Κ τελευταία προειδοποίηση των δανειστών

Δεχθείτε το οχεδιο μας
αλλιώς μένετε μονοί
Ο Εμπλουτίζουν με νέα μέτρα την πρόταση τους οι θεσμοί Τέσσερα δισ

χωρίζουν τα δύο μέρη ΦΠΑ ασφαλιστικό και συντάξεις τα τρία αγκάθια

Η νέα πρόταση τ
ΦΠΑ 23 για ξενοδοχεία
και εστίαση
ΦΠΑ 13 σε βασικά
τρόφιμα ενέργεια και νερό

• Κατάργηση έκπτωσης
ΦΠΑ στα νησιά

Είσπραξη 2,65 δισ ξυρω
από ΕΝΦίΑ ακόμτ
και αν μειωθούν
οι αντικειμενικές ΕΙ

40
Στο 100 η προκαταβολή
φόρου στις επιχειρήσεις JiA
Αύξηση φορολογίας
εταιρειών από το 26 στο 28

Κατάργηση της ευνοϊκής
φορολόγησης των ανροτών

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
από το 10 στο 13

Φόρος 30 στα έσοδα από

τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια

Κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2019

Κατάργηση πρόωρων
συντάξεων από την 1/7
μέχρι το 2022

Βασική σύνταξη για
όσους συνταξιοδοτηθούν από

την 1/6/2015 με τι ουμπλήρω
του 67ου έτους

Κατάργηση εισφορών
υπέρ τρίτων
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι απαιτήσεις των θεσμών αντί να μειώνουν διευρύνουν το δημοσιονομικό κενό Οι δανειστές ζητούν εφαρμογή

του συντελεστή 23 του ΦΠΑ όχι μόνο στην εστίαση αλλά και στα ξενοδοχεία πυροδοτώντας πλήθος αντιδράσεων

Κυβέρνηση και θεσμοί φαίνεται να συμφωνούν μόνο στον υπερμειωμένο συντελεστή 6 για φάρμακα βιβλία και

θέατρα ενώ διαφωνία υπάρχει και για το ειδικό καθεστώς στα νησιά του Αιγαίου

ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τέοοερα διο ευρω χωρίζουν
την Ελλάδα από τους δανειοτές

Αντιδράσεις
για τον ΦΠΑ

Ο Η απαίτηση
των δανειστών
για αύξηση του
ΦΠΑ προκαλεί ήδη
τις έντονες
αντιδράσεις των
επαγγελματιών
στον χώρο του
τουρισμού και της
εστίασης οι οποίοι
κάνουν λόγο για
λουκέτα και απολύσεις

Σύμφωνα
με τη νέα πρόταση
των δανειστών οι
αλλαγές στον ΦΠΑ
θα οδηγήσουν
σε ετήσια έσοδα
1 του ΑΕΠ
ή 1,8 δισ ευρώ

Αγρότες
Ο Οι θεσμοί
ζητούν κατάργηση
της ειδικής
φορολογικής
μεταχείρισης
των αγροτών
Εάν εφαρμοστεί
η πρόταση των
δανειστών
τότε οι αγρότες
θα φορολογούνται
όπως και οι
υπόλοιποι φορολογούμενοι

που
αποκτούν
εισοδήματα από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
ελεύθεροι επαγγελματίες

ατομικές
επιχειρήσεις δηλαδή

με συντελεστή
26 από το πρώτο
ευρώ εκτινάσσοντας

στα ύψη τη
φορολογική τους
επιβάρυνση

I ΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Αγεφύρωτο
φαντάζει μέχρι

αυτή την ώρα το χάσμα μεταξύ
της Ελλάδας και των δανειστών

καθώς πάνω από 4 διο ευρώ
χωρίζουν τις δύο πλευρές Η προσθαφαίρεση

μέτρων από το ελληνικό
πακέτο και οι απαιτήσεις των θεσμών
αντί να μειώνουν διευρύνουν το δημοσιονομικό

κενό με αποτέλεσμα να
μεγαλώνει και ο λογαριασμός που απαιτείται

γιά να επέλθει συμφωνία
Αγκάθια στις διαπραγματεύσεις

αποτελούν ο ΦΠΑ οι συντάξεις και το

ασφαλιστικό
Η διελκυστίνδα ξεκινά με τον ΦΠΑ

με τους θεσμούς να επιμένουν οι αλλαγές

στους συντελεστές να ισχύσουν
άμεσα από την 1η Ιουλίου μέτρο το
οποίο αναμένεται να προκαλέσει
τοουνάμι ανατιμήσεων σε αγαθά και

υπηρεσίες
Οι θεσμοί μάλιστα απαιτούν εφαρμογή

του συντελεστή 23 του ΦΠΑ
όχι μόνο στην εότιαση αλλά και στα
ξενοδοχεία προκαλώντας ήδη τις έντονες

αντιδράοεις των επαγγελματιών
στον χώρο του τουρισμού και της

εστίασης οι οποίοι κάνουν λόγο για
λουκέτα και απολύσεις

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση των
δανειστών οι αλλαγές στον ΦΠΑ θα

οδηγήσουν σε ετήσια έσοδα 1 του
ΑΕΠ ή 1 8 διο ευρώ με ης εξής παρεμβάσεις

►Στον βασικό συντελεστή 23
μεταφέρονται

εστιατόρια ξενοδοχεία και
ο κλάδος της εστίασης

ΙΣτον μειωμένο συντελεστή 13
εντάσσονται βασικά τρόφιμα ενέργεια
και νερό

ΙΣτον υπερμειωμένο συντελεστή
6 εντάσσονται τα φαρμακευτικά είδη

τα βιβλία και τα εισιτήρια θεάτρου

Κυβέρνηση και θεσμοί φαίνεται να
συμφωνούν μόνο στον υπερμειωμένο
συντελεστή 6 για φάρμακα βιβλία
και θέατρα Αντιθέτως ενώ η ελληνική

πλευρά προτείνει 13 για τα βασικά

τρόφιμα τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ
τα ξενοδοχεία και την εστίαση οι δανειστές

αποδέχονται μόνο τα βασικά
τρόφιμα και τους λογαριασμούς ηλε¬

κτρικού και νερού Έτσι ενώ η Αθήνα
στέλνει όλα ια υπόλοιπα στο 23 οι
δανειστές προσθέτουν σε αυτόν τον
κατάλογο και τα ξενοδοχεία και την
εστίαση ακόμη και την αποχέτευση

Διαφωνία υπάρχει πλέον και για
το ειδικό καθεστώς στα νησιά του Αιγαίου

Η κυβέρνηση θέλει να το διατηρήσει

ενώ οι δανειστές ζητάνε την
άμεση κατάργηση Αφήνουν ανοικτό
το ενδεχόμενο αν αποδώσει το κυνήγι
της φοροδιαφυγής να επανεξεταστούν
όλες οι αυξήσεις συντελεστών οτο
τέλος του 2016

Μεγάλες διαφορέςκαταγράφονται
και στο μέιωπο της φορολογίας Η
πρόταση της Αθήνας για έκτακτη εισφορά

12 στις επιχειρήσεις με κέρδη
πάνω από 500.000 ευρώ απορρίπτεται
ενώ η αΰξηοη του φόρου στις επιχειρήσεις

στο 297ο από 26 που προτείνει
η ελληνική πλευρά περιορίζεται

από τους δανειστές στο 28
Αντιθέτως γίνεται αποδεκτή η

ελληνική πρόταση για αύξηση της έκτακτης

εισφοράς φυσικών προσώπων

ζητώντας μάλιστα την ενσωμά
τωσή της στη φορολογική κλίμακα

Για τη φορολόγηση των ακινήτων
υπάρχει συμφωνία για διατήρηση του
ΕΝΦΙΑ όχι μόνο το 2015 αλλά και το

2016 με αμετάβλητο τον εισπρακτικό
στόχο των 2,650 διο ευρώ ετησίως
όπως και στα έσοδα από άδειες κινητής

τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό
τζόγο Οι δανειστές εμμένουν ακόμα

Στην κατάργηση της ειδικής φορολογικής

μεταχείρισης των αγροτών
συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων

ενισχύσεων που σήμερα
έχουν αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ
Σήμερα τα καθαρά εισοδήματα των
αγροτών φορολογούνται με συντελεστή

13 από το πρώτο ευρώ Εάν εφαρμοστεί

η πρόταση των δανειστών
τότε οι αγρότες θα φορολογούνται όπως

και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι
που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική

δραστηριότητα ελεύθεροι
επαγγελματίες ατομικές επιχειρήσεις

δηλαδή με συντελεστή 26 από
το πρώτο ευρώ εκτινάσσοντας στα ύψη
τη φορολογική τους επιβάρυνση

Στην αύξηση φόρων και σταδιακή
κατάργηση των φορολογικών προνομίων

στη ναυτιλία

Στην κατάργηση του ορίου 25 στις
κατασχέσεις μισθών συντάξεων
αλλά και πιο χαμηλό όριο από τα 1 500

ευρώ για την προοταοία μισθών συντάξεων

από κατασχέσεις

Σε αλλαγές στη ρύθμιση των 100
δόσεων με μεγαλύτερα επιτόκια έξοδο
για τους ασυνεπείς και άμεση πληρωμή

για ιους έχοντες

Στην αύξηση της προκαταβολή φόρου

εισοδήματος 100 από 80 που
είναι σήμερα στις Α.Ε και ΕΠΕ και
55 στις προσωπικές ακόμη και για
τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τις ατομικές επιχειρήσεις προκαλώντας

σημαντικές φοροεπιβαρύνσεις

Στη μείωση της έκπτωσης φόρου
2.100 ευρώ έμμεσο αφορολόγητο σε
όσους έχουν εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις
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Η νέα πρόταση των δανειστών
ΦΠΑ 23 για ξενοδοχεία
και εστίαση

ΦΠΑ 13 σε βασικά
τρόφιμα ενέργεια και νερό

Κατάργηση έκπτωσης
ΦΠΑ στα νησιά

Είσπραξη 2,65 δισ ευρώ
από ΕΝΦΙΑ ακόμα
και αν μειωθούν
οι αντικειμενικές

Στο 100 η προκαταβολή
φόρου στις επιχειρήσεις Étj
Αύξηση φορολογίας
εταιρειών από το 26 στο 28

Κατάργηση της ευνοϊκής
φορολόγησης των ανροτών

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
από το 10 στο 13

Φόρος 30 στα έσοδα από

τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια

Κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2019

Κατάργηση πρόωρων
συντάξεων από την 1/7
μέχρι το 2022

• Βασική σύνταξη για
όσους συνταξιοδοτηθούν από

την 1/6/2015 με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους

Κατάργηση εισφορών
υπέρ τρίτων



9. ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 31

Εκτός ελέγχου
Β Επιχείρηση αναχαίτισης των δαπανών

του ΕΟΠΥΥ παρουσιάζουν ήδη υπέρβαση

300 εκατ στο πεντάμηνο του
έτους για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

των ασφαλισμένων του ξεκινά το
υπουργείο Υγείας Το μεγαλύτερο πρόβλημα

εντοπίζεται στη δαπάνη για φάρμακα

με υπέρβαση 124,3 εκατ Ακολουθούν

οι δαπάνες για τις διαγνωστικές
εξετάσεις υπέρβαση 74,7 εκατ το πρώτο
τετράμηνο και τα νοσήλια σε ιδιωτικές
κλινικές υπέρβαση 48,65 εκατ Ηδη το
υπουργείο προωθεί επέκταση των θεραπευτικών

πρωτοκόλλων για προληπτικές
εξετάσεις και εισαγωγή πλαφόν στις
παρακλινικές εξετάσεις που θα μπορεί
να συνταγογραφεί ο γιατρός σύμφωνα
με την ειδικότητά του
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ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ

Υστέρηση εσόδων
1,7 δισ ευρώ
Κατέρρευσαν ία φορολογικά έσοδα του
προϋπολογισμού τον Μάιο με συνέπεια
στο 5μηνο να εμφανίζουν υστέρηση 1,7
δισ ευρώ Ετσι το Δημόσιο έχει αναστείλει

κάθε άλλη πληρωμή εκτός οπό μισθούς

και συντάξεις Στο 5μηνο οι δαπάνες

είναι μειωμένες κατά 2,6 δισ ευρώ
οε σχέση με τον στόχο Σελ 18

Πρωτογενές
πλεόνασμα
1,5 δια ευρώ
στα χαρτιά
Το Δημόσιο πληρώνει
μόνο μισθούς και συντάξεις
Η δραματική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία
αποτυπώνεται στα στοιχεία εκτέλεσης

του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο

Το αποτέλεσμα προκύπτει
πλεονασματικό κατά 1,5 δισ ευρώ
αλλά αστό είναι μαγικό εικόνα καθώς
αποδίδεται στην εσωτερική στάση
πληρωμών που έχει ατύπως κηρύξει
το Δημόσιο πληρώνοντας μόνο μισθούς

και συντάξεις Αν η κυβέρνηση
δεν είχε αποφασίσει να παγώσει
όλες τις υπόλοιπες πληρωμές τότε
το πρωτογενές αποτέλεσμα Θα ήταν
ελλειμματικό κατά 1 δισ ευρώ Στο
διάστημα Ιανουαρίου-Μάιου η μαύρη

τρύπα στα φορολογικά έσοδα
ξεπέρασε τα 1,7 δισ ευρώ Στους
άμεσους φόρους η τρύπα ανέρχεται

στα 1,4 δισ ευρώ ενώ στους έμμεσους

φόρους διαμορφώθηκε στα
507 εκατ ευρώ Σε ό,τι αφορά στις
δαπάνες αυτές εμφανίζονται μειωμένες

κατά 2,6 δισ ευρώ έναντι
του στόχου καθώς έχουν παγώσει
οι επιχορηγήσεις προς νοσοκομεία
και φορείς του Δημοσίου Συγκεκριμένα

οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων
στο πεντάμηνο ανήλθαν στα 132
εκατ ευρώ ή στο 1 1 4 της ετήσιας
πίστωσης τους ενώ οι δαπάνες για
κοινωνική προστασία έφθασαν στα
253 εκατ ευρώ που αποτελούν μόλις
χο 17,5 του συνόλου της ετήσιας
επιχορήγησης Σελ 18
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Τρύπα 1,7 δια ευρώ στα φορολογικά
έσοδα το πρώτο πεντάμηνο του 2015
Η οτάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Δημόσιο οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ

Των ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
και ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στη χειρότερη κατάσταση από την
είσοδο της χώρας στα μνημόνια
βρίσκεται η ελληνική οικονομία
κάτι που αποτυπώνεται στα στοιχεία

για την εκτέλεση του κρατικού

προϋπολογισμού Μπορεί
το αποτέλεσμα να είναι πλεονασματικό

αλλά είναι ταυτόχρονα
και πλασματικό Η μαύρη τρύπα
στα φορολογικά έσοδα ξεπέρασε
στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐ
ου 2015 τα 1,7 δισ ευρώ ενώ την
ίδια ώρα το Δημόσιο δεν πληρώνει

τις υποχρεώσεις του πλην
μισθών και συντάξεων με τις δαπάνες

να είναι κατά 2,6 δισ ευρώ
λιγότερες από ό,τι προβλεπόταν

Αν η κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει

να παγώσει όλες τις πληρωμές

για να διασφαλίσει επαρκή
ταμειακή ρευστότητα ώστε να
καταβάλει εγκαίρως μισθούς και
συντάξεις τότε το πρωτογενές
αποτέλεσμα θα ήταν ελλειμματικό
κατά 1 δισ ευρώ έναντι πρωτογενούς

πλεονάσματος 1,5 δισ ευρώ

που εμφάνισε στο πεντάμηνο
Πλέον όμως τα ταμειακά διαθέσιμα

έχουν στερεύσει καθώς σύμφωνα

με πληροφορίες δεν επαρκούν

ούτε για την καταβολή μισθών

και συντάξεων στο τέλος
Ιουνίου εκτός κι αν συνδράμουν
με τα διαθέσιμά τους τα ασφαλιστικά

ταμεία και οι δήμοι

Πρωτογενές αποτέλεσμα

Κρατικός προϋπολογισμός
Σε εκατ ευρώ τροποποιημένη ταμειακή βάση

Ιανουάριος Μάιος 2015

Πραγματοποίηση Στόχος Διαφορά

2.062

Ισοζύγιο

Πραγματοποίηση Στόχος Διαφορά

2.082

ΔΑΠΑΝΕΣ

Διαφορά

Καθαρά έσοδα
κρατικού

προϋπολογισμού

Καθαρά έσοδα
τακτικού

προϋπολογισμού

Εσοδα
προγράμματος

δημοσίων
επενδύσεων

548

964

417

Πραγματοποίηση Στόχος Διαφορά

Κρατικού
προϋπολογισμού

17.048

1 18.012

Τακτικού
προϋπολογισμού

1.577

11.160

Προγράμματος
δημοσίων

επενδύσεων

Πραγματοποίηση Στόχος

Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε

χθες το υπουργείο Οικονομικών

για την πορεία του κρατικού
προϋπολογισμού στο πεντάμηνο

Ιανουαρίου Μαΐου 2015
L Εσοδα Τα φορολογικά έσοδα

παρουσιάζουν υστέρηση 1,74
δισ ευρώ σε σχέση με τους στόχους

που είχαν τεθεί Στους άμεσους

φόρους η τρύπα ανέρχεται
στα 1,4 δισ ευρώ ενώ

στους έμμεσους φόρους διαμορφώθηκε

στα 507 εκατ ευρώ
Για τους μεν άμεσους φόρους

το πρόβλημα εστιάζεται στη μη
είσπραξη ούτε ενός ευρώ από
τον φόρο εισοδήματος φυσνκών
και νομικών προσώπων Για
τους δε έμμεσους φόρους n
πτώση της κατανάλωσης λόγω
της συγκράτησης των πολιτών
εξαιτίας της αβεβαιότητας χτύπησε

στα έσοδα από τον ΦΠΑ
που εμφανίστηκαν κατά 369
εκατ ευρώ λιγότερα από τα προ
υπολογισθέντα

2 Δαπάνες Συνολικό οι δαπάνες
είναι κατά 2,6 δισ ευρώ μειωμένες

20.025

22.653

19.053

20.993

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

σε σύγκριση με τον στόχο Η στάση

πληρωμών του Δημοσίου αναδεικνύεται

από τα εξής
• Οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων
στο πεντάμηνο ανήλθαν στα 132
εκατ ευρώ ή στο 11,4 της ετήσιας

πίστωσης τους
• Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία

έφθασαν στα 253 εκατ
ευρώ που αποτελούν μόλις το
17,5 του συνόλου της ετήσιας
επιχορήγησης
• Οι επιχορηγήσεις των φορέων
του Δημοσίου ήταν στο πεντά¬

μηνο στα 314 εκατ ευρώ ή στο
23,3 της ετήσιας πίστωσης
• Οι καταναλωτικές δαπάνες
ανήλθαν στα 268 εκατ ευρώ ή
στο 17,1 της ετήσιας επιχορήγησης

3 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΔΕ Οι δαπάνες του
έχουν ψαλιδιστεί κατά 689
εκατ ευρώ και διαμορφώθηκαν
στα 971 εκατ ευρώ αντί στόχου
1,66 δισ ευρώ καθώς η κυβέρνηση

αποφάσισε να συγκρατήσει
τις εν λόγω δαπάνες για να διατηρήσει

εντός στόχων τον
προϋπολογισμό

και να διασφαλίσει
μεγαλύτερα επίπεδα ρευστότητας

Επιβοηθητικά έχουν λειτουργήσει
τα έσοδα του ΠΔΕ τα οποία

ήταν 417 εκατ ευρώ περισσότερα
από τον στόχο

4 Ρευστότητα Συνολικά οι
πράξεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού

repos από τους φορείς του
Δημοσίου ανήλθαν στο πεντάμηνο

στα 209,1 δισ ευρώ όταν
ο στόχος για ολόκληρο το έτος
ήταν 80 δισ ευρώ Η εκτόξευση
των repos αποδίδεται στο γεγονός
ότι το υπουργείο Οικονομικών
ανανεώνει τις πράξει3 δανεισμού
κάθε λίγες ημέρες ώστε να διασφαλίζει

τη ρευστότητα τόσο
του Δημοσίου όσο και των φορέων

του που την παρέχουν
Ωστόσο ο όγκος των πράξεων
είναι ενδεικτικός του προβλήματος

στα κρατικά ταμεία
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Τα φαρμακεία
Κύριε διευθυντά

Παρά 
το γεγονός ότι είχα σκοπό να

μη συνεχίσω τον διάλογο με τον
κ. Δρυμιώτη, η μακροσκελής απάντησύ
του με αναγκάζει να ζητήσω για μία
ακόμη φορά τη φιλοξενία της «Καθημερινής».

Κατ' αρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί
ο κ. Δρυμιώτης κόπτεται τόσα πολύ
για τη «συμπόρευση», όπως αναφέρει,
της Ν.Δ. με τον πρόεδρο του ΠΦΣ. Μήπως 

ο ίδιος δεν «συμπορεύτηκε» πολλάκις 

με τον ΓΑΠ, αλλά και με άλλους
πρωθυπουργούς, διατελώντας σε πολύ
υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες παυ
αναλάμβαναν μεγάλα έργα από τον
κρατικό κορβανά;

Εγώ, ως ιδιοκτήτης ενός μεσαίου
Φαρμακείου, Θεωρώ τιμή μου να εκπροσωπώ 

μια «συντεχνία» που ασχολείται 

με την υγεία, ενώ η"«συντεχνία»
του κ. Δρυμιώτη εκπροσωπεί τις μεγάλες 

εταιρείες και το κέρδος.

Και κάτι ακόμη. Τα φαρμακεία
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
αγωνίζονται για να επιβιώσουν καθημερινά, 

ο αριθμός τους είναι ο 
μεγαλύτερος 

στην Ε.Ε., δεν αποτελούν
κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις ούτε
καρτέλ και πιστώνουν το κράτος προκειμένου 

οι ασφαλισμένοι να έχουν
τα φάρμακά τους, σε αντίθεση με τις
εταιρείες στις οποίες έχει εργαστεί
ως μεγαλοστέλεχος ο κ. Δρυμιώτης,
που απομυζούν το κράτος.

Ξεπερνώντας το γεγονός ότι o κ.
Δρυμιώτης τόσο για τον τζίρο των ΜΗ-
ΣΥΦΑ όσο και για το βρεφικό γάλα επικαλείται 

άλλες πηγές εκτός της εφημερίδας 

«Καθημερινή» που φιλοξενεί
τα άρθρα ταυ, η επιχειρηματολογία
του είναι έωλη και επικίνδυνα ανακριβής, 

για τους λόγους που έχω αναφέρει
στις προηγούμενες επιστολές μου και
για τις οποίες περί άλλα τυρβάζει.

Και για το τέλος έχω ένα ερώτημα:
Πώς ένα μεγαλοστέλεχος εταιρείας
πληροφορικής που είχε πελάτη το Δημόσιο 

γνωρίζει τα διαμειφθέντα σε σύ¬

σκεψη σε υπουργείο που είχε ως αντικείμενο 

μεγάλο έργο πληροφορικής;
Και βέβαια, είναι μεγάλο ψεύδος το

ότι υπήρξα πολέμιος της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (άραγε, γιατί κόπτεται;) 

και γι' αυτό επικαλούμαι τις
συναντήσεις μου με την κ. Δρέτα, με
τον κ. Λοβέρδο, αλλά και τη γενική
παραδοχή ότι χάρη στον φαρμακευτικό
κλάδο προχώρησε το μεγάλο αυτό
έργο. Η χώρα μας και ο ελληνικός λαός
δεινοπαθεί από τις υπερβολικές αξιώσεις 

των δανειστών. Οι ιστορικοί του
μέλλοντος θα αποκαλύψουν ποιοι ήταν
αυτοί που θέλησαν για τα δικά τους
συμφέροντα να εκμεταλλευθούν αυτήν
την τραγική συγκυρία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Φαρμακοποιός - πρόεδρος ΠΦΣ

Απάντηση
Θα απαντήσω ρε συντομία. Στο άρθρο

μου καυτηρίασα τη στάση τηςΝ.Δ. γιατί
συναντήθηκε με ένα δεδηλωμένο πολέμιο
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της, ο οποίος απείλησε να μετατρέψει
«11.000 φαρμακεία σε εκλογικά κέντρα
του ΣΥΡΙΖΑ». Δεν είδα καμία απάντηση
στο θέμα αυτό σε καμία επιστολή του.

Αντίθετα από ό,τι ισχυρίζεται ο κ.
Αουράντος, όλη μου η επαγγελματική
σταδιοδρομία μέχρι το 2005, οπότε συνταξιοδοτήθηκα, 

ήταν με τη ΔΕΛΤΑ Πληροφορική, 

η οποία εκτός από το έργο
των εκλογών, στα 20 χρόνια δραστη-
ριότητάς της, ΔΕΝ απομυζούσε το ελληνικό 

Δημόσιο, αλλά οι πελάτες της
ήταν μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, κατά
κύριο λόγο τράπεζες του εσωτερικού
και του εξωτερικού. Μετά το 2005, όντως
εργάστηκα ως σύμβουλος σε διάφορες
εταιρείες οι οποίες έχουν και έργα με
το Δημόσιο. Οσον αφοράτη«συντεχνία»
των εταιρειών πληροφορικής, ελπίζω
ότι θα του απαντήσει ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος
Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος).

Σχετικά με κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, 

ομολογώ ότι εκπλήσσομαι. Νόμιζα 

ότι ο μεγαλύτερος τζίρος των φαρμακείων 

είναι από κρατικά ταμεία, εκτός
αν είναι από ταΜΗΣΥΦΑ, οπότε μάλλον
ενισχύεται η επιχειρηματολογία μου.
Αυτός είναι και ο ορισμός της κρατικοδίαιτης 

επιχείρησης.
Δεν απάντησε, επίσης, στο τι συμβαίνει 

σε άλL·ς χώρες, παρά το γεγονός
ότι έχω κάνει ειδική μνεία για το θέμα
και στο άρθρο και στην επιστολή. Οσον
αφορά τον τζίρο και την τιμή του βρεφικού 

γάλακτος, θεωρώ ότι οι πηγές
που του ανέφερα είναι αξιόπιστες και
δεν είδα να τις είχε διαψεύσει όταν έγιναν
τα δημοσιεύματα (8/6/2015 και
20/10/2012).

Σχετικά με τη σύσκεψη στο υπουργείο
Υγείας, τον αφήνω να λύσει το κουίζ
αυτό μόνος του.

Τέλος, από τα μέσα του 2012 που 
αρθρογραφώ 

στην «Καθημερινή» και στην
«Καθημερινή» της Κυριακής, προσπαθώ
να συμβάλω στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού 

της χώρας στην οποία επέλεξα
να ζήσω και δεν έχω απολύτως τίποτα
με τα φαρμακεία, αλλά είμαι κάθετα
εναντίον κλειστών επαγγελμάτων και
κακώς νοούμενων κεκτημένων από
οπουδήποτε και αν προέρχονται.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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AstraZeneca ΣτηνΑθήνα ο dr Mené Pangalos

Δέσμευση σπινέρευνα
καιτηνκαινοτομία
Το υψηλό επίπεδο και το πρόσφορο

έδαφος για την ανάπτυξη

μεγάλης κλίμακας κλινικών

μελετών στην Ελλάδα διαπίστωσε

ο dr Mené Pangalos Executive

Vice President Innovative
Medicines and Early Development

Biotech Unit και μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της AstraZeneca

Σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε

πρόσφατα στη βρετανική

πρεσβεία ο ελληνικής καταγωγής

dr Mené Pangalos ένας
από τους κορυφοίους νευροεπι
στήμονες παγκοσμίως τόνισε τη
δέσμευση της AstraZeneca στην
ανακάλυψη νέων θεραπειών για
σημαντικές ασθένειες η οποία
έχει οδηγήσει στη δημιουργία
ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου
νέων φορμάκων το οποίο θα αλλάξει

ριζοσηαοτικά τη θεραπευτική

αντιμετώπιση ασθενειών
όπως σ διαβήτης και ο καρκίνος
του πνεύμονα

Επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα

συνεργασίας όλων των
φορέων για την εξασφάλιση των
συνθηκών που θα επιτρέψουν
την πρόσβαση όλων των ασθενών

σε καινοτόμα φάρμακα Είναι

πρόκληση για εμάς στην

0 ελληνικής καταγωγής dr
Mené Pangalos εκτελεστικός
αντιπρόεδρος της AstraZeneca

AstraZeneca να μπορούμε va
προσφέρουμε τις καλύτερες θεραπευτικές

λύσεις για τους ασθενείς

Ειδικά στη δύσκολη οικονομική

συγκυρία που διανύει η
Ελλάδα το ζητούμενο είναι η δη
μιουργιά ενός εποικοδομητικού
διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με στόχο

πάντα τη διασφάλιση των συνθηκών

αυτών που θα επιτρέψουν
στους Ελληνες ασθενείς να έχουν
στη διάθεσή τους τα πιο καινοτόμα

φάρμακα όπως οι αντίστοιχοι

ασθενείς σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες τόνισε ο dr Mené

Pangalos SID:9544747
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