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Επιχειρηματική
κίνηση ματ από
ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

Σε
κίνηση ματ προέβη η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία Pharmathen
υπογράφοντας με τον επενδυτικό
όμιλο του εξωτερικού BC Partners
συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού

πακέτου των μετοχών της με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή αγορά
φαρμάκου Με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται η εξωστρέφεια της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας

στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται ο κ Βασίλης Κάτσος ένας επιχειρηματίας με όραμα και τόλμη
που τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης έχει δώσει εξαιρετικά μαθήματα επιχειρηματικότητας Το

ύψος της πώλησης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό με τα κεφάλαια να κατευθύνονται στην έρευνα και
ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στην οποία η Pharmathen σκοπεύει να επενδύσει 100 εκατ
ευρώ για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων μέσα στην επόμενη τριετία Πριν από ένα χρόνο άλλωστε
εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για
τον ίδιο σκοπό Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς φαρμακευτικού ομίλου του οποίου
η καρδιά χτυπάει στην Ελλάδα τόνισε ο πρόεδρος της Pharmathen
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Το μνημόνιο
σκότωσε

την πρόληψη
Καρδιακά νοσήματα άσθμα αϋπνία και
παχυσαρκία τχώαιπωρούν τους ΕΜηνες
που εξαιτίας της κρίσης δεν κάνουν τις
προβΗεπόμενες ιατρικές εξετάσεις ώστε να
προΜβουν δυσάρεστες καταστάσεις

γραφεί
ο ΚΟΠΉ
ΧΑΡΑΑΒΕΛΛΑΙ

Πριν από την
έναρξη της οικονομικής

κρίσης
οι Εάάηνες είχαμε
ποΑύ κααύτερους
δείκτες υγείας από
τους κατοίκους άπ
Ηων ανεπτυγμένων
χωρών με μικρότερο

ΑΕΠ Επειτα
από πέντε χρόνια
ύφεσης τα πρώτα
ευρήματα για τις
επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης

στην υγεία του
ευρύτερου πληθυσμού

είναι άκρως
ανησυχητικά

α καλά νέα είναι ότι η οικονομική κρίση
έχει κάνει καλό οτη σεξουαλική ζωή των Ελ

I λήνων σύμφωνα με έρευνα του Ανδρολο
γικού Ινστιτούτου Αθηνών Τα κακά νέα είναι ότι
τα καρδιακά νοσήματα ο καρκίνος οι ψυχικές
ασθένειες η υπέρταση το άσθμα οι αϋπνίες η

παχυσαρκία και ακόμη μία σειρά αηό ασθένειες

και διαταραχές έχουν εκτιναχθεί σε επικίνδυνα

ποσοστά την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα

λόγω της οικονομικής κατάστασης που συνθλίβει

τους πολίτες
Πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης

οι Ελληνες είχαμε πολύ καλύτερους δείκτες υγεί
αςαπότους κατοίκουςάλλων αναπτυγμένων χωρών

με μικρότερο ΑΕΠ κυρίως λόγω της ζωής
στην ύπαιθρο της διατροφής και του κλίματος
Επειτα από πέντε χρόνια ύφεσης τα πρώτα ευρήματα

για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

στην υγεία του ευρύτερου πληθυσμού είναι

άκρως ανησυχητικά Η Realnews παρουσιάζει
σήμερα επιστημονικές μελέτες και διαπιστώσεις
που αποκαλύπτουν ότι τα χρόνια των μνημονίων
της ύφεσης και των αντιλαϊκών μέτρων στην Ελλάδα

έχουν αφήσει τα σημάδια τους στην υγεία
των Ελλήνων Αυτό προκύπτει από
Ο Την έρευνα του επιμελητή του Νοσοκομείου
Καλαμάτας και προέδρου των νοσοκομειακών
ιατρών Μεσσηνίας Μανώλη Μάκαρη
Ο Τιςδιαπιστώσειςτου καθηγητή Κοινωνικής και

Προληπτικής Ιατρικής διευθυντή του Κέντρου
Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχο

λήςτου Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Τούντα
Ο Την ανασκόπηση μελετών της ειδικής παθολόγου

δρος Αναστασίας Μοσχοβάκη
Ο Τη μελέτη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας
Παχυσαρκίας ΕΙΕΠ σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ

Θεσσαλονίκης
Ο Την έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου
Αθηνών υπό τον δρα Κωνσταντίνο Κωνστα
νπνίδη

Σοκ προκαλούντα ευρήματα τηςέρευναςτου
Νοσοκομείου Καλαμάτας που καταδεικνύουν αύξηση

κατά 40 στα οξέα εμφράγματα του
μυοκαρδίου

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

στον νομό Μεσσηνίας Η έρευνα διεξήχθη
υπό την καθοδήγηση του επιμελητή του Νοσοκομείου

Καλαμάτας και προέδρου των νοσοκομειακών

ιατρών Μεσσηνίας Μ Μάκαρη και
επιλέχθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδι

ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣτομέας που η τηλεφωνικές συνεντεύξεις και

οικονομική κρίση φαίνεται να στοιχεία του Ινστιτούτου σύμ
έχει θετική επίπτωση είναι στη φωνα με την οποία οι Ελληνες
σεξουαλική ζωή των Ελλήνων τοτελευταίοτετράμηνο κάνουν

Αύξηση 35 eras σεξουαΑικέε
encupés σε σχέση με πέρυσι

ανδρών Αυτό είναι το αναπάντεχο

συμπέρασμα στο οποίο
κατέληξε έρευνα του Ανδρολογικού

Ινστιτούτου Αθηνών με

σεξ έως και 35 περισσότερο
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό

διάστημα
Ενώ μέχρι σήμερα όλες οι

σχετικές επιστημονικές έρευνες

έδειχναν ότι η οικονομική
ανασφάλεια είχε επηρεάσει αρνητικά

την ερωτική τους διάθεση

η νέα μελέτη ανατρέπει τα

δεδομένα δείχνοντας ότι ειδικά

ο αντρικός πληθυσμός της
χώροςαντιμετωπίζειτοσεξσαν
αντίδοτο στη μαυρίλα που

έχει σκεπάσει τις ζωές μας
Το Ανοσολογικό Ινστιτούτο

Αθηνών διαπίστωσε ότι οι σε
ξουαλικέςετκκρέςτων ανδρών
έχουν αυξηθείτο τελευταίοτε
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ολογίας για να παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο

που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσί
σκο και το οποίο αποτελείτο σημαντικότερο παγκόσμιο

γεγονός στην καρδιολογία
Μ ιλώντας στην R ο Μ Μάκαρης εξηγεί ότι

ο στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσουμε την
πιθανή επβραση της κρίσης στη συχνότητα του

οξε'οςεμφράγματοςτου μυοκαρδίου στον νομό
Μεσσηνίας Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής

αυτής είναι 1 70.000 κάτοικοι και τα περιστατικά

με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου νοσηλεύονται

στο Νοσοκομείο Καλαμάτας το
μοναδικό

νοσοκομείο του νομού το οποίο έχει
καρδιολογική

κλινική Αναλύονταςτα ιατρικά δεδομένα

και αρχεία όλων των ασθενών που εισήχθησαν

στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου

Καλαμάτας με τη διάγνωση οξέος εμφράγμα
τοςτου μυοκαρδίου τηντελευταία ΙΟετία η επιστημονική

ομάδα του Μ Μάκαρη διαπίστωσε

μεταξύ άλλων τα εξής
Ο Κατά τη διάρκεια της κρίσης η συχνότητα του

οξέοςεμφράγματοςτου μυοκαρδίου OEM αυξήθηκε

κατά 44,2 με τις γυναίκες να κρατούν
τη θλιβερή πρωτιά σε ποσοστό 57 και τους
άντρες να ακολουθούν με 40 Αυτό ερμηνεύεται

από το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερα

ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους άνδρες

και ταυτόχρονα έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις

σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών

και τη φροντίδα της οικογένειας
Ο Η αύξηση στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45
ετών ήταν 4 1 ενώ στην αντίστοιχη κάτω των 45
ετών ήταν 30 Η διαφορά αυτή εξηγείται πιθα

νώςαηό το γεγονός ότι οι άνω των 45 έχουν μει
ωμένεςηιθανότητεςεπανένταξηςστην αγορά εργασίας

σε περίπτωση απόλυσης ενώ έχουν έτσι
και αλλιώςαυξημένο αθηρωματικό φορτίο λόγω
ηλικίαςσε σχέση μετην ομάδα κάτωτων45 ετών
Ο Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα

της μελέτης σύμφωνα με τα οποία πιο

ευπαθείς στα εμφράγματα είναι όσοι ζουν στις
αστικές περιοχές όπου καταγράφηκε αύξηση
45 από όσους κατοικούν στις αγροτικές περιοχές

27 αύξηση ενώ σαφώς πιο ευπαθείς
είναι οι ανασφάλιστοι 78%αύξηση έναντι των

ασφαλισμένων 42 αύξηση
Οπως εξηγεί ο Μ Μάκαρης καταγράφονται

περιστατικά εμφράγματος σε ανθρώπους
που είχαν απολυθεί σε ανθρώπους που είχαν

αναγκαστεί να κλείσουν την επιχείρησή τους ή

σε άλλους που δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν

τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις

ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς
εγκατέλειπαν την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική
αγωγή λόγω οικονομικής δυσπραγίας με συνέπεια

την επιδείνωση της υγείας τους
τηντελευταία πενταετία στη χώρα μας παρατηρείται

αύξηση εκείνων των μορφών καρκίνου
που μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν

εγκαίρως κυρίως λόγω της δυσχερούς
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται

με την πρόληψη και τη θεραπεία του καρ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ
Πιο ευπαθείς
στα εμφράγματα
είναι όσοι ζουν
στις αστικές
περιοχές όπου

καταγράφηκε
αύξηση 45 από

όσους κατοικούν

στις αγροτικές
27 αύξηση

ενώ σαφώς πιο

ευπαθείς είναι
οι ανασφάλιστοι
78 αύξηση

έναντι των ασφαλισμένων

42

αύξηση

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οσα μειώνεται το

ετήσιο οικογενειακό

εισόδημο
τόσο αυξάνεται
το ποσοστό της
παιδικής παχυσαρκίας

λόγω
της κακής και

φτηνής θερμιδικής

διατροφής

κίνου καθώς και στα αναγκαία αντικαρκινικά φάρμακα Σύμφωνα

με έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης τουλάχιστον το 59 των Ελλήνων

αναγκάσθηκε να μειώσει τη χρήση υπηρεσιών υγείας
ενώ 4 στους 1 0 Ελληνες δηλώνουν ότι έχει καταστεί δυσχερέστερη

η πρόσβαση σε φάρμακα και εξετάσεις Σε συνέντευξή
του στην R ο Γ Τούντας καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Ιατρικής διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών
ΥγείαςτηςΙατρικήςΣχολήςτου Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει σοβαρέςαρνητικέςεπι
πτώσειςστην υγεία πολλών Ελλήνων Τα προβλήματα υγείας που

προκύπτουν λόγω κρίσης δημιουργούν πρόσθετη υποβάθμιση

διαβίωσης των πολιτών και έτσι βρισκόμαστε σε έναν φαύλο
κύκλο Η ανεργία αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των καταθλιπτικών

ατόμων τροφοδοτεί αντικοινωνικές εκδηλώσεις και
μεσοπρόθεσμα

εμφανίζονται όλο και περισσότερα καρδιοαγγειακά

προβλήματα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ενώ επισημαίνει

ότι ειδικά για τους φτωχοηοιημένους από τα συνεχή

οικονομικά μέτρα πολίτες το ψυχικό στρες των καθημερινών
δυσκολιών διαβίωσηςχειροτερεύει διαρκώς καθώςοι ασθενείς
αυτοίδεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται από γιατρό

και να λαμβάνουν τα σωστά φάρμακα
Σύμφωνα με τον Γ Τούντα ένας σημαντικός παράγοντας που

μεγεθύνει το πρόβλημα είναι η κατάπτωση τουσυστήματοςδη
μόσιας περίθαλψης λόγω έλλειψης χρημάτων Τα νοσοκομεία
καταρρέουν οι ελλείψεις σε προσωπικό μεγαλώνουν καθημερινά

και έτσι ο πολίτης που δεν είναι σε θέση να πληρώσει για
την περίθαλψή του είναι σοβαρά εκτεθειμένοςστο όποιο νόσημα

έχει καρκίνο καρδιοπάθεια ψυχική ασθένεια αρτηριακή
πίεση το οποίο θα μπορούσε να διαγνώσει εγκαίρως και να το

αντιμετωπίσει με την ανάλογη ιατροφαρμακευτική μέθοδο
Ακόμα ένα αναπάντεχο εύρημα επιστημονικής μελέτης είναι

ότι η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας έχει οδηγήσει
σε εκτίναξη των ποσοστών παχυσαρκίας ειδικά στα παιδιά τα
οποία κινδυνεύουν να γίνουν ενήλικες με σοβαρά προβλήματα

υγείας στο άμεσο μέλλον

Παιδική παχυσαρκία
Η επίπτωση τηςοικονομικήςκρίσηςστην υγεία της ελληνικής οικογένειας

αποτυπώθηκε για πρώτη φορά πριν από λίγους μήνες

στη μελέτη Who European Childhood Obesity Surveillance
Initiative COSI η οποία κατέγραψε το ποσοστό παχυσαρκίας

και σωματικού βάρους πάνω από το φυσιολογικό σε παιδιά

6-9 ετών σε 1 6 ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένης και

της Ελλάδας
Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας(ΕΙΕΠ που συμμετείχε

στη μελέτη σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ θεσσαλονίκης
κατέληξε σε μία σειρά από συμπεράσματα που έδειξαν ότι το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα συνδέεται με την αύξηση της
παιδικής παχυσαρκίας όχι με τον τρόπο που θα περιμέναμε
αλλά με τον ακριβώς αντίστροφο Οσο μειώνεται το ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα τόσο αυξάνεται το ποσοστό της παιδικής

παχυσαρκίας λόγω της κακής και φτηνής θερμιδικής διατροφής

Εξαιρετικά αποκαλυπτική για τον βομβαρδισμό του

ανθρώπινου οργανισμού στην Ελλάδα στα πέτρινα χρόνια της
οικονομικής κρίσης είναι και η ανασκόπηση σειράς επιστημονικών

μελετών της ειδικής παθολόγου δρος Αν Μοσχοβάκη
Οπως δήλωσε στην R η δρ Αν Μοσχοβάκη η σχέση της οργανικής

νόσου με οικονομικούς παράγοντες αλλά και με παράγοντες

που αφορούν το εργασιακό στρες έχει παρατηρηθεί
στο πλαίσιο επιδημιολογικών μελετών που αναδεικνύουν υψηλά

ποσοστά νοσηρότητας σε οικονομικά ασθενέστερες τάξεις

τράμηνο σε ποσοστά

35%οτιςηλ«^18έως34ετών
30%(χπςιιλ^35έως54ετών
27 στους άνω των 54 ετών

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Ινστιτούτου δρα Κωνσταντίνο

Κωνοταντινίδη η ερμηνεία

των ευρημάτων αυτών κινείται

σε δύο επίπεδα Από τη

μια πλευρά η Βιολογική εξήγηση

που λέει οτι σε καταστάσεις

έντονου στρες παράγονται

από τον ανθρώπινο οργανισμό

οιλεγόμενες ευφορικές

ουσίες σαν άμυνα στην κατάθλιψη

οι οποίες αυξάνουν και
τη σεξουαλική επιθυμία Και
από την άλλη η κοινωνική ερμηνεία

σύμφωνα με την οποία
ο άνθρωπος σε ακραίες κοινωνικές

συνθήκες και κρίσεις
πολέμους εξεγέρσεις φυσικές

καταστροφές οικονομική
και πολτπκή αστάθεια απελευθερώνεται

από τις κοινωνικές
συμβάσεις και αφήνει τα πιο

άγρια ένσηκτά του να Βγουν
στην επιφάνεια

στις βιομηχανικές κοινωνίες και σε άτομα με αγχώδη

χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των οικονομικών

κρίσεων
Οι σωματικές προσαρμογές στο αυξημένο

στρες περιλαμβάνουν την αυξημένη δραστηριοποίηση

του συμπαθητικού νευρικού συστήματος
την έκκριση ορμονών του στρες η.χ γλυ

κοκορτικοειδή κατεχολαμίνες την αύξηση της
καρδιακής παροχής την αύξηση της αρτηριακής

πίεσης και την έκλυση ταχυκαρδίας Οι συνθήκες

αυτές είναι ιδανικέςγια την ανατροπή της
σωματικής ισορροπίας και την εμφάνιση ποικίλων

νοσημάτων με τα σημαντικότερα να είναι
ΟΟι διαταραχές όρεξης η ανορεξία η ιδιοπαθής

και ψυχογενής βουλιμία
Ο Τα νοσήματα που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα

ανοσοποιητικού όπως καρκινώματα
αυτοάνοσα νοσήματα αλλεργίες και λοιμώξεις
Μελέτεςέχουν αναδείξει καλύτερους δείκτεςλει
τουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος σε

άτομα με καλή ψυχική κατάσταση Παρά το
γεγονός

ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η συμβολή

του ψυχικού παράγοντα στην παθογένεια
του καρκίνου ορισμένες μελέτες αναδεικνύουν

καλύτερη αντίσταση σε καρκινογόνα σε άτομα
σε συνθήκες ευμάρειας
Ο Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
Ο Η υπέρταση
Ο Το άσθμα το στρες συντελεί με σαφή τρόπο
στην παθογένεια του άσθματος Το άγχος προκαλεί

αυξημένη αντίδραση των αεραγωγών σε

φυσιολογικά ερεθίσματα απότομη στένωση και

ασφυξία σε ευαίσθητουςασθματικούςασθενείς
ενώ συντελεί στην παθογένεια της νόσου
Ο Τα καρδιακά επεισόδια Η αύξηση τηςαρτη-—
ριακής πίεσης η ανάγκη για αυξημένο κάρδια

Τέσσερα crrous δέκα Ελληνα
δηλώνουν όχι έχει καταστεί

δυσχερέστερη η πρόσβαση
σε φάρμακα και εξετάσει
την τελευταία πενταετία

C
κό έργο και οι αυξημένες απαιτήσεις σε οξυγόνο

κατά τη διάρκεια του στρες κινδυνεύουν να

προκαλέσουν ανεπάρκεια της καρδιακής αντλίας

και πυροδότηση στεφανιαίων επεισοδίων Το

κάπνισμα και η κακή διατροφή συνήθεις συνήθειες

ατόμων υπό την επήρεια μόνιμου άγχους
προκαλούν δυσλειτουργία ενδοθηλίου και καρδιακά

επεισόδια
Οτο σύνδρομο χρόνιας λειτουργικής δυσκοιλιότητας

το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και
η λειτουργική δυσπεψία
Ο Η διαβρωτική γαστρίτιδα και η γαστρορραγία

Διαβρωτικές αλλοιώσεις στον βλεννογό-r
νο του στομάχου από το άγχος με μη εμφανείς
αιμορραγικές εστίες παρουσιάζονται εντός 72

ωρών στην πλειονότητα των ατόμων έπειτα από
την έκθεση σε σημαντικό αγχογόνο παράγοντα
Ο Η πρωτοπαθής κεφαλαλγία Το άτομο που

πάσχει από πρωτοπαθή κεφαλαλγία εμφανίζει

βασανιστικές κρίσεις πονοκεφάλου Αρκετά
σύνδρομα πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας με χα-4

ρακτηριστικό εκπρόσωπο την ημικρανία παρουσιάζουν

αυξημένη λειτουργική ευαισθησία
του εγκεφάλου στο στρες και σε ορισμένα περι

βαλλοντικά ερεθίσματα
Ο Η ψυχογενής ζάλη και η λιποθυμία Ορισμένα

επεισόδια ζάλης και λιποθυμίαςηροκαλούνται
από ψυχογενή ερεθίσματα
Ο Η ψυχογενής αϋπνία Ποικίλες ψυχικές διαταραχές

που προκαλούν οι οικονομικές κρίσεις

αλλοιώνουν τη φυσιολογική αρχιτεκτονική
του ύπνου

Ο Η στυτικη δυσλειτουργία
Ο Οι διαταραχές έμμηνου ρύσεως
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Προετοιμασία
Εχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιοι εκπρόσωποι Τύπου 

υπουργείων προετοιμάζουν το μπρίφινγκ
του Γαβριήλ Σακελλαρίδη; Τη σύσκεψη που

προηγείται προετοιμάζει ο Ηλίας Χρονόπου-
λος, ενώ από το Μαξίμου συμμετέχουν ο εκπρόσωπος 

Τύπου του πρωθυπουργού Θοδωρής 

Μιχόπουλος, ο Γιάννης
Αλμπάνης και φυσικά ο κυ-

βερνητικόςεκπρόσωπος. Από
τα υπουργεία συμμετέχουν οι

Μάκης Ντόβολος (εκπρόσωπος 
Γ. Δραγασάκη), Γεωργία

Δάμα (Ν. Βούτσης), Γιάννης
Αδραχτάς (Αρ. Μπαλτάς), Νίκος 

Πέρπερας (Π. Λαφαζά-
νης), Πάνος Σώκος (Γ. Βα-

ρουφά κης), Γιώργος Φλωράτος ( Π . Σκουρλέ-
της), Φωτεινή Παντιώρα (Π. Κουρουμπλής),
Αλεξάνδρα Φωτάκη (Π. Νικολούδης) και Γιώργος 

Κούσουλος (Π. Καμμένος).



4. ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 16

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Επιμένει σε καταγγελίες χωρίς
στοιχεία για τους ανασφάλιστους

Αφού αποφεύγει περιέργως και
με ιδιαίτερη επιμονή να εμφανίσει το παραμικρό

στοιχείο σχετικά με τον εικαζόμενο

από τον ίδιον αποκλεισμό των ανασφάλιστων

από το δημόσιο σύστημα Υγείας

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ
επανέρχεται με ανακοίνωση του η οποία
ως ανεμένετο βρίθει γενικολογίας και αοριστίας

Συγκεκριμένα ο ΙΣΑ ισχυρίζεται μεταξύ
άλλων τα εξής στην νέα ανακοίνωση

του
Σχετικά με τις δηλώσεις του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας Α Ξανθού για α

νακριβείς καταγγελίες1 για την πρόσβαση
των ανασφάλιστων στα δημόσια νοσοκομεία

ο ΙΣΑ δηλώνει κατηγορηματικά
ότι από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί δίπλα

στο πλευρό των ανασφάλιστων με το

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και οι εθελοντές

γιατροί του Ιατρείου ζουν το
δράμα των συμπολιτών μας και διαπιστώνουν

καθημερινά τις δυσκολίες πρόσβασης

που έχουν αυτοί οι ασθενείς στη
περίθαλψη Εξάλλου ο αναπληρωτής υπουργός

Υγείας στη σχετική ανακοίνω

σή του παραδέχεται ότι δεν έχει προχωρήσει

η υλοποίηση της σχετικής υπουργικής

απόφασης και ότι η εξυπηρέτηση
των ανασφάλιστων επαφίεται στην καλή

θέληση των διοικήσεων των νοσοκομείων

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιο
είναι το κονδύλι που έχει προβλεφθεί για
την περίθαλψη των ανασφάλιστων καθώς

οι μειωμένοι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν

ούτε για να καλύψουν τις τρέχουσες

ανάγκες των νοσοκομείων Ο ΙΣΙΑ

ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποδεχτεί να γίνει
ζήτημα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης η
ζωή και η υγεία της πιο ευαίσθητης ομάδας

των πολιτών
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ΤΟ ΧΡΩΜΑ του χρήματος θα δουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας

μετά την εντολή του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρου
μπλή στον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει στην πληρωμή νοσηλίων ύψους
40.000.000 ευρώ Τα ποσά αυτά θα διατεθούν πρωτίστως για την πληρωμή

του επικουρικού προσωπικού ιατρικού νοσηλευτικού και σης
επτά Υγειονομικές Περιφέρειες ΥΠΕ της χώρας Αναλυτικά η 1 η ΥΠΕ

θα λάβει το ποσό των 9.678.000 ευρώ η 2η θα πάρει 10.834.000 ευρώ

η 3η 3.025.000 ευρώ στην 4η θα δοθούν 5.550.000 ευρώ στην
5η 2.096.000 ευρώ στην 6η 6.613.000 ευρώ και στην 7η 1.504.000 ευρώ

Επιπλέον από την κλινική του Ολυμπιακού Χωριού θα εκταμιευτούν

700.000 ευρώ
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ΕΟΦ:Και από e-φαρμακεία τα ΜΗΣΥΦΛ
ΣΤΗΝ απελευθέρωση της αγοράς Μη Συ
νταγογραφούμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ
μέσω του διαδικτύου προχωρά από την 1 η
Ιουλίου ο ΕΟΦ Με αυτήν την απόφαση θα

επιτρέπεται η πώληση ΜΗΣΥΦΑ και καλλυντικών

από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία με
μόνη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει και κανονικό

κατάστημα
Στόχος του ΕΟΦ είναι να νομιμοποιηθούν

τα διαδικτυακά φαρμακεία που έως τώρα

λειτουργούν εκτός κανονιστικού πλαισίου
Σημειώνεται ότι στη χώρα μας λειτουργούν
περίπου 750 τέτοια φαρμακεία Η απόφαση

του ΕΟΦ για την πώληση ΜΗΣΥΦΑ μέσω

διαδικτύου έρχεται σε συνέχεια κοινοτικής
Οδηγίας 2011/62 που αναφέρεται στην εξ
αποστάσεως και διαδικτυακή πώληση φαρμάκων

εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που διαθέτει τα φάρμακα είναι εγκεκριμένος

ή εξουσιοδοτημένος να προμηθεύει
φάρμακα στο κοινό και εξ αποστάσεως

Την ίδια ώρα έρευνα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταγραφή

ανάλυση και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών

φαρμακείων στην Ελλάδα καταγράφει
ότι πέρυσι τέσσερις στους 10 Ελληνες αγόρασαν

online από διάφορα ηλεκτρονικά φαρμακεία

της χώρας ΜΗΣΥΦΑ και καλλυντικά
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Σάιτ πωλούσαν φάρμακα-φαρμάκι
ΤΡΕΙΣ 1ΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ που πωλούσαν επικίνδυνα

για τη δημόσια Υγεία φαρμακευτικά
σκευάσματα εντοπίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ που

σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των διαχειριστών

τους
Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής

επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με
τη συμμετοχή 1 1 5 χωρών και συντονίστηκε
από την Ιντερπόλ Είχαν προηγηθεί καταγγελίες

πολιτών και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου σύμφωνα με τις οποίες στις
συγκεκριμένες ιστοσελίδες πωλούνταν φάρμακα

των οποίων η κατανάλωση προκαλούσε
παρενέργειες

Συνολικά έγιναν 429 κατ οίκον έρευνες στο
πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 1 56 άτο

429 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
Π 5 ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

1 76 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

ΜΕ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

μα ενώ εκδόθηκαν 1 76 εντάλματα σύλληψης
Υπολογίζεται ότι κατασχέθηκαν 20.709.886 τεμάχια

φαρμάκων η συνολική αξία των οποίων
ανέρχεται στα 81 060.037 δολάρια Η ΠΑ

Από ελληνικής πλευράς εξιχνιάστηκε υπόθεση

παράνομης διακίνησης και διάθεσης μέσω
Διαδικτύου μη εγκεκριμένου φαρμακευτικού
σκευάσματος και συγκεκριμένα ουσίας που

υποτίθεται ότι εξασφάλιζε το γρήγορο αδυνάτισμα

το οποίο σύμφωνα με καταγγελίες
καταναλωτών είχε προκαλέσει πολλές ανεπιθύμητες

ενέργειες Μια γυναίκα μάλιστα
είχε καταγγείλει ότι εν αγνοία της έβαλαν φωτογραφία

της σε διαφήμιση για τέλειο σώμα
στο Διαδίκτυο

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία
σε βάρος του ιδιοκτήτη της εταιρίας με έδρα
την Ιρλανδία για παράνομη διακίνηση διάθεση
και πώληση μέσω Διαδικτύου φαρμακευτικού
προϊόντος μη εγκεκριμένου από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ Τα στοιχεία τέθηκαν

un όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών

ΑΛ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

► ► ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ

Βρήκαν ολόκληρο
μουσείο σε σπίτια

πρώην τραπεζικού

ΕΝΑΣ εξαιρετικά σπάνιος μικρός μεταλλικός
Κούρος ο οποίος έλκει τη καταγωγή

του από τη Νότια Ελλάδα περιλαμβάνεται
στην πλούσια συλλογή ηλικιωμένου

αρχαιοκάπηλου Ο 82χρονος φέρεται να
είχε αναγάγει σε οικογενειακή υπόθεση την
αρχαιοκαπηλία καθώς εκτός από τον ίδιο
συνελήφθησαν η σύζυγός του και τα δύο
παιδιά τους

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης
είχαν από καιρό πληροφορίες ότι ο συνταξιούχος

τραπεζικός υπάλληλος έχει στην
κατοχή του αρχαία αντικείμενα Προχθές
πραγματοποίησαν έφοδο σε τρία σπίτια
της οικογένειας όπου βρέθηκαν αρχαία
αντικείμενα και νομίσματα του 6ου και
του 4ου αιώνα π.Χ και μικροποσότητες
κάνναβης

Σε βάρος του 82χρονου της 78χρονης
μητέρας της 45χρονης κόρης και του
50χρονου γιου σχηματίστηκε δικογραφία
για τα κατά περίπτωση αδικήματα των
παραβάσεων των νόμων για την Προστασία

των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περί Εξαρ
τησιογόνων Ουσιών Σε έρευνα οικίας στην

Κατερίνη όπου και διαμένουν ο γιος με
τους γονείς του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

χάλκινο μετάλλιο με παράσταση
δύο βάσεις χάλκινου αγγείου χάλκινο λυχνάρι

μικρός χάλκινος κρατηρίσκος μικρό
μεταλλικό αγαλματίδιο Κούρου χάλκινο

μικρό αγγείο σφαιρικό χάλκινη τοξωτή

περόνη χάλκινο βραχιόλι χάλκινοι κρίκοι
χάλκινο δαχτυλίδι δύο ενώτια δύο μικροί
αρύβαλοι τρία ατρακτόσχημα μυροδοχεία
θραύσμα προτομής γυναικείου ειδωλίου
αμφορίσκος δύο οινοχοΐσκες οινοχόη
λυκήθειο γυάλινο σφαιρικό μυροδοχείο
μολύβδινο σταθμίο 27 χάλκινα νομίσματα
2,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
ένα κινητό τηλέφωνο τα οποία κατείχε ο

50χρονος Στο σπίτι της 45χρονης στην
Κατερίνη κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες
που περιείχαν ακατέργαστη και κατεργασμένη

κάνναβη 11,7 γραμμαρίων και ένα
κινητό τηλέφωνο Ερευνα έγινε και στο
εξοχικό της οικογένειας στη Λεπτοκαρυά
Πιερίας

Τα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις
προστατευτικές διατάξεις του νόμου για
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς χρονολογούνται

από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ

αιώνα και θα αποσταλούν στην αρμόδια
υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση και
εξέτασή τους Σύμφωνα με πληροφορίες

ο 82χρονος ισχυρίστηκε ότι τα αρχαία
αντικείμενα του τα είχε δώσει κάποιος
γνωστός του τον καιρό που εργαζόταν σε
κατάστημα τράπεζας στη Νότια Ελλάδα Η

αρχαιολόγος φέρεται να επιβεβαιώνει ότι
πράγματι τα αντικείμενα δεν είναι μακεδο
νικά αλλά προέρχονται από περιοχή της
Νοτίου Ελλάδος

ΑΓΓ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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Εάν είχαν φιλότιμο
θα είχαν ήδη παραιτηθεί

ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΕυρωΒουΑευιή της Ν.Δ

Στη
διάρκεια των τελευταίων

μηνών ο κ Τσίπρας ο κ
Βαρουφάκης και τα άλλα
κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

έσπασαν ρεκόρ αναποτελεσματικότητας

στη διαπραγμάτευση
με τους Ευρωπαίους εταίρους και

τους πιστωτές και ρεκόρ πολιτικού
κυνισμού στις σχέσεις τους με τους
Ελληνες πολίτες

Το τέήος της λιτότητας
Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις ευρωεκλογές
του Μαΐου 2014 και στη συνέχεια
δημιούργησε δυναμική πρόωρων
βουλευτικών εκλογών στις οποίες
επικράτησε με άνεση με βασικό
σύνθημα την κατάργηση του Μνημονίου

με ένα νόμο και το οριστικό
τέλος της λιτότητας Για να πειστούν

οι ψηφοφόροι ο κ Τσίπρας
παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα
απόλυτα κοστολογημένο με εξασφαλισμένη

χρηματοδότηση πρόγραμμα

παροχών και φοροαπαλλαγών
με ετήσιο κόστος άνω των 12

δισ ευρώ Για να εξυπηρετήσει την
πολιτική της ιδιοτέλεια η ηγετική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επέμενε ότι δεν
έπρεπε να ληφθούν τα τελικά μέτρα

ύψους 2-2,5 δια ευρώ που θα
μας έβγαζαν από το Μνημόνιο γιατί
υπήρχε μία άλλη εναλλακτική λύση
φιλολαϊκή και αποτελεσματική την
οποία είχε επεξεργαστεί το οικονομικό

επιτελείο του κόμματος Από το
όχι στα 2-2,5 δισ ευρώ πρόσθετα

μέτρα που θα μας έβγαζαν από το
Μνημόνιο περάσαμε σε ένα κρίσιμο

σταυροδρόμι όπου έχουμε να
επιλέξουμε μεταξύ πρόσθετων μέτρων

ύψους 3 δισ για το 2015 και
5 δισ για το 2016 που μπορούν να
αυξηθούν και κατά 2-3 δια ή της
στάσης πληρωμών του Ελληνικού
Δημοσίου και της κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας

Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία

που θα μας επιβαρύνει σε
πρώτη φάση με 8-11 δισ ευρώ το
2015-2016 θα ακολουθήσουν νέες
διαπραγματεύσεις για την κάλυψη
του πολύ σημαντικότερου χρηματοδοτικού

κενού με αντάλλαγμα τη
λήψη πρόσθετων μέτρων Γνωρίζουμε

ήδη ότι η πρόταση Τσίπρα είναι
πολλαπλάσιου κόστους για την οικονομία

και την κοινωνία από την
πρόταση Σαμαρά Χαρδούβελη την
οποία απέρριπτε ο ΣΥΡΙΖΑ για να
εξυπηρετήσει την πολιτική του ιδιοτέλεια

Δεν γνωρίζουμε όμως ποιος
θα είναι ο τελικός λογαριασμός ούτε
γνωρίζουμε πότε μπορούμε να ελπίζουμε

ότι θα βγούμε από το Μνημόνιο

ενώ εάν είχαμε ολοκληρώ¬

σει την προσπάθεια την άνοιξη και
το καλοκαίρι του 2014 θα ήμασταν
ήδη εκτός Μνημονίου μαζί με την
Ιρλανδία και την Πορτογαλία

Δημοσιονομική κατάρρευση
Στις Βρυξέλλες διεξάγονται πρόσθετες

διαπραγματεύσεις χωρίς καν να
ξέρουν οι πολιτικοί ηγέτες οι υπουργοί

Οικονομικών και οι τεχνοκράτες
ποια ακριβώς είναι η δημοσιονομική

κατάσταση στην Ελλάδα Αυτό
σημαίνει ότι οι υποθέσεις εργασίας

είναι αναγκαστικά πρόχειρες και
όποια συμφωνία υπάρξει θα έχει ξεπεραστεί

από τις αρνητικές εξελίξεις
προτού αρχίσει η εφαρμογή της

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
το πεντάμηνο Ιανουάριος-Μάιος
2015 τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν

υστέρηση 1,7 δισ ευρώ σε
σχέση με τους στόχους Το 1,2 δισ
αφορά άμεσους φόρους και το 0,5
δισ έμμεσους φόρους Αναφέρουμε

ενδεικτικά ότι τα έσοδα από τον
ΦΠΑ ήταν λιγότερα κατά 369 εκατ
ευρώ από τα προβλεπόμενα

Η μείωση των εσόδων από ΦΠΑ
οφείλεται και στην επιδείνωση της
οικονομικής κατάστασης και της
προοπτικής η οποία επηρεάζει αρνητικά

την καταναλωτική συμπεριφορά

Στο περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί εκφράζονται σοβαρές
αμφιβολίες για το πόσο ρεαλιστικός

είναι ο στόχος για αύξηση των
ετήσιων εσόδων από ΦΠΑ κατά 1 8
δισ ευρώ 1 του ΑΕΠ μέσα από
την αύξηση των συντελεστών που

ισχύουν για βασικά καταναλωτικά
αγαθά Το 2010 και το 201 1 οπότε

είχαμε τις τελευταίες αυξήσεις
συντελεστών ΦΠΑ σε συνθήκες οικονομικής

ύφεσης τα έσοδα από
τον ΦΠΑ έμειναν στάσιμα και στη
συνέχεια υποχώρησαν Επομένως
δεν έχουμε μπροστά μας μόνο τα
μέτρα που θα αποφασιστούν στο
πλαίσιο μιας συνεννόησης με τους
Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές
αλλά και τα μέτρα που θα χρειαστούν

για την κάλυψη των αποκλίσεων

από τους αρχικούς στόχους
το πρώτο πεντάμηνο του έτους και
κυρίως την κάλυψη των αποκλίσεων

που θα διαπιστωθούν μετά την
έναρξη εφαρμογής των αμφίβολης
αποτελεσματικότητας μέτρων

Ανθρωπιστική κρίση
Ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε την κοινωνική
κρίση που προκάλεσαν η υπερχρέωση

του Ελληνικού Δημοσίου και η
αναγκαστική εφαρμογή των Μνημονίων

για να καταγγείλει την υποτιθέμενη

ανθρωπιστική κρίση η οποία
βέβαια είναι χαρακτηριστικό τριτοκοσμικών

χωρών που βρίσκονται σε

εμπόλεμες ζώνες και δεν έχει σχέση
με την υπαρκτή κοινωνική κρίση
για να υποσχεθεί άμεσες παρεμβάσεις

για την αντιμετώπιση της Μια
ματιά στη δημοσιονομική διαχείριση

του πρώτου πενταμήνου οδηγεί

στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε τους
πολίτες και σε ζητήματα κοινωνικής

πολιτικής Οι επιχορηγήσεις των

νοσοκομείων το πεντάμηνο Ιανου
άριος-Μάιος 2015 έφτασαν μόλις
στο 1 1 4 του συνόλου που προβλέπεται

για φέτος Σε πολύ χαμηλά
επίπεδα μόλις 17,5 του συνόλου
διαμορφώθηκαν και οι δαπάνες για
κοινωνική προστασία στη διάρκεια
του πρώτου πενταμήνου Η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε να χρηματοδοτήσει

τις προμήθειες οπλικών
συστημάτων με υπογραφή Κομμένου

τα προνόμια της εξουσίας την
κατάληψη των θέσεων ευθύνης στον
κυβερνητικό και κρατικό μηχανισμό
από κομματικά στελέχη συγγενείς
και φίλους παρά να εξασφαλίσει τις
αναγκαίες πιστώσεις για την ομαλή
λειτουργία των νοσοκομείων και τη
χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής

Αυτοί που διεκδίκησαν και πήραν
την εξουσία στο όνομα της αντιμετώπισης

της δήθεν ανθρωπιστικής
κρίσης επιδείνωσαν με τις οικονομικές

και πολιτικές τους επιλογές την
πολύ σοβαρή κοινωνική κρίση

Κρίσιμο ερώτημα
Οι πολιτικοί κρίνονται με βάση το
αποτέλεσμα και από αυτή την άποψη

ο κ Τσίπρας και οι βασικοί συνεργάτες

του είναι εντυπωσιακά
αποτυχημένοι Το ερώτημα είναι
εάν εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό
γνωρίζοντας ότι οι υποσχέσεις τους
δεν είχαν καμία πιθανότητα

πραγματοποίησης

και πως η οικονομική
και κοινωνική κατάσταση θα ήταν
πολύ χειρότερη απ ό,τι επί κυβέρ¬

νησης Σαμαρά ή εάν πίστευαν σε
αυτά που έλεγαν αλλά δεν μπόρεσαν

να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά

Εάν ισχύει το πρώτο οπότε έχουμε
να κάνουμε με πολιτικούς απατεώνες

έχουν στοιχειώδη ηθική και
πολιτική υποχρέωση να αναγνωρί
σουν ότι η πολιτική τους μπλόφα
είχε εξαιρετικά αρνητικές οικονομικές

και κοινωνικές συνέπειες και
να αναλάβουν τις ευθύνες τους Εάν
ισχύει το δεύτερο καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι δεν είναι κατάλληλα

εκπαιδευμένοι για το ρόλο που
ανέλαβαν με αποτέλεσμα αντί να
λύνουν τα προβλήματα όπως είχαν
υποσχεθεί να τα οξύνουν περιπλέκοντας

την οικονομική και πολιτική
κατάσταση

Στη μία ή στην άλλη περίπτωση
τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα
είχαν ήδη παραιτηθεί εάν είχαν φιλότιμο

Επειδή όμως δεν έχουν θα
προσπαθήσουν να κρατηθούν στην t
εξουσία με όλα τα μέσα και κυρίως
μετατρέποντας τη δική τους υποκρισία

και ανεπάρκεια σε μια εθνικών
και ευρωπαϊκών διαστάσεων κρίση

Ο ελληνικός λαός παρασύρθη r
κε από τους επιτήδειους της ριζοσπαστικής

Αριστεράς και θα βρεθεί
αντιμέτωπος με έναν πρωτοφανή
λογαριασμό στο όνομα της κατάργησης

του Μνημονίου και του τερματισμού

της λιτότητας Τουλάχιστον
ας αποτρέψει τα χειρότερα υιοθετώ
ντας μια πιο αυστηρή στάση έναντι
της εξουσίας

Επικαλέστηκαν την ανθρωπιστική κρίση για να μειώσουν στη συνέχεια τις νοσοκομειακές και κοινωνικές δαπάνες
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Το Grexît ζωντανεύει
τα σενάρια καταστροφής
της οικονομίας

ΤΑΣΟΣ λαςοπουλος
tdasopoulos@e-typos.com

Μπούμερανγκ

θα γίνει τις επόμενες

μέρες η αιφνιδιαστική
απόφαση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε δημοψήφισμα

την πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης

αφού αντί να μεταφέρει το αδιέξοδό
της στους δανειστές μεγάλωσε το δικό της
πρόβλημα Ακόμη και οι πιο φιλικοί από τους
εκπροσώπους των θεσμών όπως ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν-Κλονχ ΓΛούνκερ εγκαταλείπουν

το σχέδιο μιας συμφωνίας και πλέον
αναζητούν ένα Plan Β το οποίο μπορεί να πάρει

πολλές μορφές που ξεκινούν από τη συντεταγμένη

έξοδο από το ευρώ μέχρι και την ανεξέλεγκτη

χρεοκοπία εντός της ευρωζώνης
Εκτός από την έντονη δυσαρέσκεια που έχει

προκαλέσει η απότομη στροφή της ελληνικής
κυβέρνησης στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης

υπάρχουν και αντικειμενικά
προβλήματα που οδηγούν σε εναλλακτικά σενάρια

Το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται

στις 30 Ιουνίου Την ίδια ημέρα
θα πρέπει να πληρωθούν τα 1,55 δια προς το
ΔΝΤ το οποίο έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται

να δώσει παράταση στην προθεσμία
αποπληρωμής της δόσης Πάντως με βάση
τον κανονισμό του Ταμείου η ληξιπρόθεσμη
οφειλή μετατρέπεται σε χρεοκοπία περίπου
έξι μήνες μετά την τελευταία προθεσμία αποπληρωμής

του
Η ολιγοήμερη παράταση που ανακοίνωσε

ότι θα ζητήσει ο πρωθυπουργός θα πρέπει
να τεκμηριωθεί και να ψηφιστεί από τέσσερα

κρατικά Κοινοβούλια Της Γερμανίας της
Αυστρίας της Φινλανδίας και της Σλοβενίας
Η αιτία της τρίτης παράτασης του ελληνικού
προγράμματος δηλαδή το δημοψήφισμα επί
μιας πρότασης που απέρριψε ήδη η ελληνική
διαπραγματευτική ομάδα και δεν τη γνωρίζουν

τουλάχιστον το σύνολο της αυτοί που
θα κληθούν να ψηφίσουν οι Ελληνες πολίτες
δηλαδή δεν είναι σοβαρή αιτιολογία

Αν παρ όλα αυτά υπάρξει αυτή η παράταση
χωρίς συμφωνία η Ελλάδα χάνει οριστικά

τα 12,5 δισ ευρώ που μπορεί σήμερα να
διεκδικήσει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και μένει ξεκρέμαστη Δεκαπέντε

μέρες μετά το δημοψήφισμα θα πρέπει να
πληρωθεί και το πρώτο ομόλογο ύψους 3,5 δια
ευρώ προς την ΕΚΤ

Στο μεταξύ οι ελληνικές τράπεζες πέντε χρόνια

μετά την ένταξη της Ελλάδας στο Μνημόνιο
έχουν ως μοναδική πηγή χρηματοδότησης

την ΕΚΤ είτε μέσω δανεισμού μέσω ομολόγων
είτε μέσω ELA με συνολική έκθεση περίπου
130 δισ ευρώ Τις τελευταίες 20 ημέρες λόγω
του αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων οι μέσες

ημερήσιες εκροές φτάνουν τα 500-600
εκατ ευρώ χωρίς τάση μείωσης

Μοιραία λοιπόν επειδή ο κίνδυνος Grexit ή
Graccident μεγαλώνει θα μπουν στο τραπέζι
και τα εναλλακτικά σενάρια για την ελληνική
οικονομία που θα είναι θέμα επιλογής της

ελληνικής κυβέρνησης Πάντως το Βερολίνο
εκφράστηκε άμεσα για το ελληνικό δημοψήφισμα

σημειώνοντας ότι η επιλογή για τους
Ελληνες θα είναι ευρώ ή δραχμή

Η έξοδος από το ευρώ μπορεί να γίνει είτε
με αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να
αναζητηθεί μια κατάλληλη νομική φόρμουλα
δεν έχει προβλεφθεί ενώ θα έπρεπε να πάρει

και τις ψήφους των 2/3 των βουλευτών
της Βουλής είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου

της Δημοκρατίας ο οποίος θα έπρεπε
να προκηρύξει δημοψήφισμα εξόδου από το
ευρώ Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στο
να έχει η έξοδος την απαιτούμενη συνταγματική

νομιμοποίηση Η έξοδος μπορεί να γίνει
είτε συντεταγμένα είτε ασύντακτα

Συντεταγμένη έξοδος και
Στο πρώτο σενάριο που είναι το πλέον πιθανό

η Ελλάδα θα ερχόταν σε συνεννόηση με
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για την ειδική συμφωνία που
θα καθόριζε τις λεπτομέρειες της εξόδου από
την Ε.Ε

Η συμφωνία αυτή θα περιλάμβανε όλο το
πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων της χώρας

με την Ενωση Μεταξύ των οποίων αν η
έξοδος θα ήταν για ένα μεταβατικό διάστημα
ή σε μόνιμη βάση Σε περίπτωση επανόδου
στο ευρώ μετά από ένα διάστημα η Ελλάδα θα
μπορούσε να έχει πρόσβαση στα κονδύλια του
ΕΣΠΑ 12 δια ευρώ και του ΕΣΠΑ II 24 δια
ευρώ Διαφορετικά θα είχε πρόσβαση μόνο
στα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ αφού το ΕΣΠΑ II
έχει σημαντικά αυστηρότερους κανονισμούς
που συνδέουν την εκταμίευση πόρων με την
επίτευξη δημοσιονομικών στόχων

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής θα μπορούσε

να περιληφθεί ένα μεταβατικό διάστημα
διπλής κυκλοφορίας του ευρώ και του νέου
εθνικού νομίσματος ώστε να προσαρμοστούν
τα συστήματα πληρωμών οι λογαριασμοί του
εξωτερικού χρέους και φυσικά ο ιδιωτικός τομέας

της οικονομίας ο οποίος κάνει εξαγωγές
προς το εξωτερικό ή εισαγωγές

Η ΕΚΤ θα αναγκαζόταν να περικόψει ή να
μηδενίσει τη χρηματοδότηση μέσω του ELA
γεγονός που θα οδηγήσει αυτόματα σε έλεγχο

διακίνησης κεφαλαίων από τις τράπεζες οι
οποίες θα κρατικοποιούνταν Θα ακολουθούσε
συρρίκνωση της οικονομίας και τελικά φτω
χοποίηση των πάντων εντός της χώρας Στα
θετικά είναι ότι θα μπορούσε να δοθεί πολυετής

περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή
των δανείων που έχει λάβει η χώρα από ευρω
ζώνη και ΔΝΤ με ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο
από το 2,5 που ισχύει σήμερα Οι επιχειρήσεις

θα είχαν χρόνο να προσαρμοσθούν και
οι πολίτες δεν θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με
μη διαχειρίσιμες καταστάσεις

Βίαιη έξοδος από το ευρώ
Μια βίαιη έξοδος από το ευρώ και την Ε.Ε θα
μπορούσε να έχει οδυνηρές συνέπειες Σε αυτό
το σενάριο η Ελλάδα δεν θα συνομολογούσε
την ειδική μεταβατική συμφωνία αποχώρησης
Αυτό θα σήμαινε ότι οι ελληνικές τράπεζες

θα έχαναν άμεσα κάθε επαφή με την ΕΚΤ και
τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος Αυτό θα
είχε ως συνέπεια

ΙΟι εισαγωγές λόγω της συναλλαγματικής
κρίσης θα πάγωναν οι ελλείψεις σε βασικά

προϊόντα καύσιμα φάρμακα κλπ θα γίνονταν
άμεσα εμφανείς και θα ανθούσε το λαθρεμπόριο
Αμεσα οι περισσότερες επιχειρήσεις θα έχαναν
την πρόσβαση στους προμηθευτές τους οι τιμές
των πρώτων υλών θα ήταν απαγορευτικές και
ο τραπεζικός δανεισμός θα απαιτούσε κυβερνητική

μεσολάβηση

2 Η μεταποίηση θα κλονιζόταν και θα
συρρικνωνόταν

Το ποσοστό της ανεργίας θα
διπλασιαζόταν τουλάχιστον καθώς δεκάδες χιλιάδες

επιχειρήσεις θα έκλειναν Σε δεύτερο στάδιο

οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αγοράζονταν
από ξένους για ψίχουλα

3 Το Δημόσιο θα τύπωνε διαρκώς χρήμα
Αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας

του χρήματος και των ελλείψεων βασικών
αγαθών θα ήταν η εκτίναξη του πληθωρισμού
ακόμη και στο 50 Ευαίσθητες κοινωνικές
υποδομές όπως τα νοσοκομεία και δημόσιες
υπηρεσίες θα υπολειτουργούσαν ενώ και ο
Στρατός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει βασικές

ελλείψεις κυρίως σε καύσιμα Σε αυτή τη
μεταβατική φάση θα ανθούσε η ανταλλακτική
οικονομία

4 Το έλλειμμα αυτό δεν θα μπορούσε να
καλυφθεί με δανεισμό ή από φόρους και

θα έπρεπε να τυπωθεί νέο χρήμα σε μεγάλες
ποσότητες κάτι που θα εκτίνασσε τον πληθωρισμό

5 Οι καταθέσεις σε ευρώ αυτόματα θα
μετατρέπονταν στο νέο εθνικό νόμισμα

δραχμές Με κάθε υποτίμηση οι καταθέσεις
θα έχαναν αξία Κανένας δεν θα εμπιστευόταν
το νέο νόμισμα και όλοι θα προσέτρεχαν να το
μετατρέψουν σε δολάρια ή ευρώ κάτι που θα
πίεζε περαιτέρω το νέο νόμισμα

6 Τα δάνεια θα δραχμοποιούνταν ώστε να
μη χάσουν εντελώς οι τράπεζες τα λεφτά

τους Δανειακές συμβάσεις σε ξένο νόμισμα
ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονταν σε δραχμικές

αλλιώς τα δάνεια λόγω κόστους δεν θα
εξυπηρετούνταν

7 Οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί
ακινήτων λόγω αθέτησης δανειακών υποχρεώσεων

θα είναι τόσο πολλοί που οι τιμές
θα καταρρεύσουν από την υπερπροσφορά Αν
δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση τεράστιες περιουσίες

θα αλλάξουν χέρια

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι έξοδος της Ελλάδας από το
ευρώ θα οδηγούσε σε μείωση του ΑΕΠ κατά
10 ή 20 δια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο ενώ
διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε εκθέσεις

τους ανεβάζουν το ποσοστό αυτό στα 40
δια ευρώ
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ΔΙΣ ΕΥΡΩ
θα πρέπει να πληρωθούν στο
ΔΝΤ στις 30 Ιουνίου ημέρα
κατά την οποία ολοκληρώνεται
το ελληνικό πρόγραμμα

ΔΙΣ ΕΥΡΩ
θα πρέπει να πληρωθούν προς
την ΕΚΤ δεκαπέντε μέρες μετά
το δημοψήφισμα

Ακόμη χειρότερη μία πτώχευση svxôs ευρώ
ΜΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ εντός ευρώ θα ήταν ακόμη χειρότερη
ακόμη και από την έξοδο της χώρας στο κοινό νόμισμα
αφού θα κατέστρεφε το αξιόχρεο της χώρας διεθνώς και
επιπλέον δεν θα υπήρχε η δυνατότητα άσκησης νομισματική

πολιτικής Δεν θα μπορούσε η χώρα να τυπώσει
χρήμα και να καλύψει έστω και στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις

της σε χρέος
Συνέπεια της πτώχευσης θα ήταν μια αθρόα εκροή καταθέσεων

η οποία θα μπορούσε να ανακοπεί μόνο με την
επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων Με δεδομένη τη
σταθερή ποσότητα χρήματος που ορίζει το ευρώ σε κάθε

χώρα η αγορά θα ασφυκτιούσε από την έλλειψη ρευστότητας

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές βασικών αγαθών θα

πάγωναν και θα άρχισαν να εμφανίζονται ελλείψεις ακόμη
και σε βασικά αγαθά

Οι τράπεζες θα έπρεπε και πάλι να κρατικοποιηθούν
για να μπορούν να έχουν την κρατική παρέμβαση αφού

τα ταμεία θα άδειαζαν σε λίγες ημέρες και δεν θα υπήρχε
δανεισμός ούτε από την ΕΚΤ αλλά ούτε και από τη διατραπεζική

αγορά παράλληλα με τον περιορισμό των αναλήψεων

ενδεχομένως μαζί με τη δήμευση μέρους των
καταθέσεων με μία μορφή παρακράτησης τους υποθετικά
10 άρα 15 δισ ευρώ στο σύνολο των 150 δια ευρώ που

υπολογίζεται πως υπάρχουν σήμερα όπως το 2012 Η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαζόταν να υποστεί
απώλειες ύψους 1 30 δισ ευρώ που είναι η έκθεση των
ελληνικών εμπορικών τραπεζών στο ευρωσύστημα

Η χώρα θα έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις
με τους πιστωτές της για να διευθετήσει το χρέος της και
να ψάξει πάση θυσία νέες πηγές δανεισμού Διαφορετικά

θα έπρεπε να εκχωρήσει σε όποια τιμή της δοθεί για
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία

Για να μπορέσει όμως το κράτος να συνεχίσει να πληρώνει

τις υποχρεώσεις του επειδή τα έσοδά του θα περι¬

ορίζονταν σημαντικά λόγω της διάσωσης του τραπεζικού
συστήματος θα όφειλε ίσως να υιοθετήσει ένα παράλληλο
νόμισμα με τη βοήθεια του οποίου θα πλήρωνε τους μισθούς

των δημοσίων υπαλλήλων τις συντάξεις καθώς επίσης

άλλες υποχρεώσεις του στο εσωτερικό της χώρας
Θα το επέβαλλε φυσικά ως επίσημο δεύτερο μέσον συναλλαγής

σε όλη την εσωτερική αγορά ενώ θα έπρεπε
να το διαχειρισθεί με πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να

μην υποτιμηθεί ραγδαία ενδεχομένως να το συνδέσει με
το ευρώ με περιθώρια διακύμανσης

Ενδεχομένως βέβαια η Ελλάδα να υποχρεωνόταν να

προβεί σε στάση πληρωμών σε αναβολή τους καλύτερα
απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της το ΔΝΤ είναι
προτιμητέος δανειστής και πληρώνεται σε κάθε περίπτωση

πρώτο καθώς επίσης και στους επενδυτές οι
οποίοι έχουν πλέον στην κατοχή τους ομόλογα αγγλικού
Δικαίου
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Μιχάλης ΠιτσιΑΐβης
Εκδότης ιου πφίοδικού

Life Positive

Ο ΕΡΩΤΥΛΟΣ ΧΩΡΙΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Η ΛΑΪΚΗ παροιμία δώσε θάρρος στο
χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι
χρειάζεται επικαιροποίηση ως εξής
δώσε θάρρος στους θεσμούς να ζητάνε

και δεσμούς Κάτι που πέρασε
απαρατήρητο στον ορυμαγδό όσων
συμβαίνουν αυτές τις ημέρες είναι
οι απαιτήσεις της τρόικας να τιμολογήσει

τα φάρμακα και ειδικότερα
τα εκτός πατέντας πρωτότυπα και τα
γενόσημα

Κατ αρχάς σε επίπεδο πολιτικής
εκεί όπου νομιμοποιείται η εξωτερική
παρέμβαση-προτροπή στα εσωτερικά
ενός ανεξάρτητου κράτους-μέλους της
ευρωζώνης είμαστε ακόμα κάτι τέτοιο

κύριοι το έγκλημα εναντίον της
φαρμακευτικής περίθαλψης το έκανε
ποιος άλλος ο κ Ανδρέας Λοβέρδος
αποδεχόμενος ως αρχή τη μείωση
της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
στο 1 του ΑΕΠ χαμηλότερα δηλαδή
από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε Καθώς
όμως το ΑΕΠ κατέρρευσε έγινε αποδεκτή

και συμφωνήθηκε μια δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη περίπου στα
2,2 δια ετησίως ποσό που δεν επαρκεί

για την κάλυψη του πληθυσμού
εκτός αν οι φαρμακευτικές εταιρίες
και τα φαρμακεία υποχρεωθούν σε
επιστροφές χρημάτων όπως ήδη γίνεται

και αυξηθούν πολύ οι συμμετοχές
των ασφαλισμένων όπως επίσης έχει
γίνει Από μέση συμμετοχή κοντά στο
12 13 μέχρι το 2008 βρισκόμαστε
σήμερα κοντά στο 30

Καμία κυβέρνηση δυστυχώς δεν
είχε το θάρρος να διεκδικήσει για
τους Ελληνες πολίτες τη φαρμακευτική

περίθαλψη που τους αξίζει Κι αυτό
δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα ελάχιστο

ποσό δημόσιας δαπάνης στα 2,5

δια ευρώ με πρόβλεψη μικρής αναπροσαρμογής

προς τα πάνω κάθε 2-3

χρόνια ανάλογα με την εισαγωγή στη
θεραπευτική νέων καινοτόμων φαρμάκων

Σε τι συνίσταται όμως η παρέμβαση
της τρόικας Στο γεγονός ότι προσδιορίζει

επακριβώς μέχρι λεπτού τις
τιμές των γενοσήμων στην Ελλάδα με
τρόπο που οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο

δεκάδες ελληνικές φαρμακευτικές
εταιρίες Επιπλέον ζητάει υποχρεωτική

και αποκλειστική προτίμηση στα
γενόσημα πουθενά στον πλανήτη δεν
ισχύει αυτό και γενίκευση της συντα
γογράφησης με τη δραστική ουσία την
ώρα που αποδείχτηκε αλυσιτελής και
χαοτική και εγκαταλείπεται από χώρες
που δομούν συστήματα Υγείας και δεν
είναι ακόμα Σουηδία ή Γερμανία

Ας πούμε τα πράγματα με το όνο
μά τους Κατ αρχάς αν κάτι κινείται
επενδυτικά σήμερα στην οικονομική

μας έρημο αυτό είναι οι επενδύσεις

των φαρμακευτικών εταιριών
ελληνικών και ξένων σε παραγωγή
εξαγορές συμμετοχές κ.λπ Ζητάμε
επενδύσεις Σκεφτόμαστε να

προσφέρουμε

κίνητρα Τι σημαίνει κίνητρα

Σημαίνει οικονομικά οφέλη
Αυτό ακριβώς διασφαλίζεται με τις
ελληνικές τιμές των γενοσήμων Και
μου φαίνεται ειλικρινά παράξενο να
θέλει κανείς να δώσει κίνητρα για
νέες επενδύσεις και ανάπτυξη και να
ξηλώνει τις ήδη υπάρχουσες Η μόνη
λογική αντίδραση από τις μεγάλες
ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες
αν εισακουστεί η τρόικα θα είναι η
άμεση μεταφορά της παραγωγής στη
γειτονική Βουλγαρία που προσεύχεται

γι αυτό νυχθημερόν
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Εγκαίνια
Η Ε

συναντά τον
Κύπριο επιχειρηματία

και συλλέκτη
Κωνσταντίνο
Ευριπίδη με
αφορμή το
μεγάλο επιχειρηματικό

άνοιγμα Τι
υπόσχεται και
ποια είναι τα
σχέδιά του

44
Θα ξυπνήσει
το Κολωνάκι
και θα ξαναγίνει
αυτό που ήταν
παλιά Το

κέντρο των
εικαστικών

Ο νέος πλήρως ανακαινισμένος χώρος στο Κολωνάκι Evripides Gallery εγκαινιάστηκε με μια εντυπωσιακή εκδήλωση Διαθέτει τρία βασικά επίπεδα

και έχει χωρητικότητα 600 τ.μ

Ο MR GENESIS
ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΗΣ
Η Συνέντευξη

στη ΛΗΤΩ ΜηΣΙΑΚΟΥΛΗ
rnissiakouli@ependisinews.gr

Το
νέο βήμα του Κύπριου επιχειρηματία

και συλλέκτη
έργων τέχνης Κωνσταντίνου

Ευριπίδη να μπει και στην

αγορά τέχνης έρχεται να
θέσει νέα μέτρα και σταθμά στον κλάδο
προκαλώντας τον θόρυβο τον ενθουσιασμό

τα ερωτήματα αλλά και τον ανταγωνισμό

σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά

με το art market Είναι γνωστός

στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο

καθώς είναι ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της Genesis Pharma S.A

πρώτης ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας

στην πώληση και τη διανομή προϊόντων

βιοτεχνολογίας Μαζί με τη σύ

ζυγό του Νάσια προχώρησαν σε ένα από
τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδια που έχουν
γίνει έως τώρα στην ελληνική πρωτογενή

αγορά τέχνης Αποφάσισε να θέσει σε

λειτουργία έναν ολοκαίνουργιο μηχανισμό
ο οποίος κύριο στόχο έχει την προβολή

και την προώθηση έργων καταξιωμένων

και ανερχόμενων Ελλήνων εικαστικών

Ο νέος χώρος που εγκαινιάστηκε

πριν από μία εβδομάδα ονομάζεται
Evripides Gallery και θα πατήσει στο

μοντέλο των διεθνών γκαλερί Οι εκθέσεις

και οι πωλήσεις θα αρχίσουν επισήμως

από τη νέα σεζόν ενώ για το άνοιγμα
οι ιδιοκτήτες επέλεξαν να δείξουν

έργα του Γιάννη Σπυρόπουλου από την

προσωπική συλλογή τους που απέκτησαν

κατά καιρούς από δημοπρασίες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό Γιατί όμως
ένας συλλέκτης μπαίνει τώρα στην αγορά

τέχνης Υπάρχει και υπήρχε ένα
κενό τα τελευταία χρόνια στην προώθηση

της καλής ζωγραφικής και γλυπτικής
και γενικότερα στη σωστή προβολή

της δουλειάς των καλλιτεχνών στην
Ελλάδα Οι εικαστικοί είναι απογοητευμένοι

με τις συνθήκες που υπάρχουν στην

αγορά καθώς δεν υπήρχε η αναμενόμενη
στήριξη από τους αρμόδιους παράγοντες

εκμυστηρεύεται ο κ Ευριπίδης υποσχόμενος

να καλύψει τα πιο καίρια
προβλήματα που φρενάρουν σήμερα το
εμπόριο έργων τέχνης Τα έξοδα των
καταλόγων την προώθηση στα MME τη

ζύμωση με πελάτες της γκαλερί ώστε να

υπάρξει η απαιτούμενη ζήτηση και τη
διοργάνωση των εγκαινίων από το

catering έως τον σχεδιασμό των
προσκλήσεων

Δεν θα ξεχάσω αυτό που

μου περιέγραφε ένας ζωγράφος που

μου είπε Πάμε βάζουμε τα έργα κάνουμε

όλες τις δημόσιες σχέσεις και στο
τέλος οι αρμόδιοι έρχονται και απλώς
ανάβουν τα φώτα πρόσθεσε Επίσης
επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια δεν
γίνονταν μεγάλες εκθέσεις στις γκαλερί
ενώ τα μίντια ασχολούνται περισσότερο
με το κοσμικό κομμάτι παρά με την ουσία
του πράγματος

Η Genesis Pharma διαθέτει εταιρική
συλλογή έργων τέχνης Ποιος ακριβώς

θα είναι ο ρόλος της στη νέα
επιχειρηματική κίνησή σας

Η Genesis δεν έχει ακόμα συλλογή
αλλά είναι στα σχέδιά μας να τη χτίσουμε

Είναι κάτι που έχουμε σκεφτεί εδώ
και χρόνια Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Οι πρώτες κλειδωμένες
συμφωνίες
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ στόχους της Evripides Gallery είναι να αυξήσει τη
διάρκεια των εκθέσεων Η διοίκηση ήδη συζητά το διάστημα των τεσσάρων
με έξι εβδομάδων Οι πρώτες συμφωνίες έχουν ήδη κλειστεί για τη νέα
σεζόν και όπως αποκάλυψε στην Ε ο κ Ευριπίδης οι καλλιτέχνες που
θα δείξουν έργα τους στο νέο κτίριο είναι οι Αδαμάκος Ρήνας Παλλαντζάς
Βέργη Βορδώνη υπογραφές που έχουν απασχολήσει την πρωτογενή και
δευτερογενή αγορά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού

της θα σχετιστεί με τα έργα των καλλιτεχνών

που θα διακινήσουμε από τη νέα
σεζόν

Η Evripides Gallery θα δεχθεί στα
χωράφια της εξωγενείς χορηγούς
για την υλοποίηση των σχεδίων ή
θα κρατήσει την αποκλειστικότητα

Αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε
μελλοντικά προς το παρόν όλα τα

έξοδα θα είναι από εμάς Ενδεχομένως
να κάνουμε κάποιες συζητήσεις αλλά
μόνο με εταιρείες που έχουν την ίδια
φιλοσοφία με εμάς

Θα κινηθείτε αποκλειστικά σε σύγχρονες

υπογραφές
Ναι θα ασχοληθούμε κυρίως με καταξιωμένους

καλλιτέχνες Από εκεί και
πέρα θα δώσουμε βήμα και σε νέους
ανερχόμενους το οποίο θεωρούμε πως
είναι σημαντικό κεφάλαιο Αλλωστε η
έκθεση ενός καταξιωμένου θα τραβάει
το ενδιαφέρον και για τον νέο ανερχόμενο

Δεν έχουμε γενικά κανέναν αποκλεισμό

Είμαστε ανοιχτοί σε διάφορες
μορφές συνεργασίας

Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει
να πληροί ένας εικαστικός για να
περάσει το κατώφλι της Evripides
Gallery

Εκτός από το πάθος του γι αυτό που
κάνει να κάνει καλά έργα Οταν λέμε
καλά εννοούμε μοναδικά και με εμπορικότητα

Και γι αυτό απαιτείται σκληρή
δουλειά Δεν θα δεχόμαστε δηλαδή
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Η εντυπωσιακή πρόσοψη της Evripides Gallery

Ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Ευριπίδης με τη σύζυγο του Νάσια
και την κόρη τους Ειρήνη

έργα που συναντάμε συνήθως σε εκθέσεις

ίου καλοκαιριού Ως προς τη θεματολογία

τις διαστάσεις ή ακόμη και τις
μορφές σύγχρονης τέχνης είμαστε ανοιχτοί

Εάν επιθυμεί κάποιος ιδιώτης να
προβάλει τπ συλλογή του στον χώρο

σας είναι επιτρεπτό θα μπορεί
να συνεργαστεί μαζί σας

Ναι είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό

Θα υπάρχει ντεπό Αν ναι θα τα αγοράζετε

εσείς τα έργα ή θα λειτουργεί
με κάποιο ποσοστό επί των πωλήσεων

Θα υπάρξει ντεπό και η φιλοδοξία
μας είναι να βρίσκουμε καλά έργα που

δεν υπάρχουν έξω στην αγορά Ούτε
στις γκαλερί ούτε στις δημοπρασίες Μ
άλλα λόγια στο ντεπό μας δεν θα υπάρχουν

έργα για να σκεπάσουν έναν τοίχο
Ως προς τη διαδικασία σε πρώτη φάση
θα ισχύσει ό,τι και στις εκθέσεις Με
ποσοστό

Περίπου σε τι ποσοστό θα κινηθείτε
Γύρω στο 40 Αυτό βέβαια εξαρ¬

τάται από τα έξοδα της κάθε έκθεσης

Αντιλαμβανόμαστε πως κατά κάποιον

τρόπο θα στήσετε μια ολόκληρη
νέα αγορά στα πρότυπα των

Saatchi Cagosian
Θέλουμε να κάνουμε πωλήσεις και

αυτό θα επιδιώξουμε Αλλά αυτό που

μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι
αδύνατο από τα πρώτα στάδια λειτουργίας

της Evripides Gallery να έχουμε 1 50

ζωγράφους Θα κινηθούμε πολύ επιλεκτικά

Κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε
είναι ο χρόνος των εκθέσεων Διαφωνούμε

με το να αρχίζει η σεζόν τον Οκτώβρη

και να λήγει τον Απρίλη Θα

διευρύνουμε τη διάρκεια Και θα αξιοποιήσουμε

τον τουρισμό στην Αθήνα και
ειδικά στο Κολωνάκι Θεωρώ ότι η περιοχή

αναβαθμίζεται και τώρα είναι ευκαιρία

για άνοιγμα Θα σας πω ποια είναι
η φιλοσοφία μας Καλές μακροχρόνιες
συνεργασίες Και όπως είπα και στην

αρχή για να πετύχουμε τους στόχους

μας πρέπει να πουλήσουμε

Ποιο είναι το μίνιμουμ που έχετε
θέσει ως στόχο όσον αφορά τις

πωλήσεις των έργων
Στους στόχους μας είναι να πουλήσουμε

το 50 μιας έκθεσης

Το δικό σας γούστο το καθαρά προσωπικό

του συλλέκτη πόσο θα απέχει
από τις επιλογές της Evripides Gallery

0 μεγάλος κριτής θα είναι η σύζυγος μου
η Νάσια Είναι πολύ καλή στο να ξεχωρίζει
τις καλές και ποιοτικές δουλειές

Η αγορά του κοσμήματος και των διαμαντιών

έχει θέση στην επιχείρηση σας
Σίγουρα το εικαστικό κόσμημα όπως και

ήδη έχουμε αρχίσει να προβάλλουμε στο

ισόγειο του κτιρίου σα Μαρίας Τσιμπι
σκάκη

θα συμμετέχετε στις μεγάλες διεθνείς
εκθέσεις art fairs του εξωτερικού Και
αν ναι θα καλύπτετε εσείς όλα τα έξοδα

συμμετοχής των καλλιτεχνών
Οπωσδήποτε είναι στους βασικούς στόχους

μας Εμείς θα αναλαμβάνουμε τα έξοδα
για τους εικαστικούς Το τονίζω Δεν θα

συμμετέχουν

στις εκθέσεις με δικά τους έξοδα
όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις

στις ελληνικές διοργανώσεις

Είστε προετοιμασμένος για το πώς θα
χειριστείτε τον ανταγωνισμό και ιδίως
στην αγορά του Κολωνακίου

Δεν θα το έλεγα ανταγωνισμό Αλλά
συναγωνισμό Θεωρώ ότι η αγορά μπορεί
να μεγαλώσει Αλίμονο αν φιλοδοξούσαμε
να πάρουμε όλη την αγορά Αν λοιπόν εμείς
πάμε καλά αυτό θα έχει θετικό και όχι ανταγωνιστικό

αντίκτυπο Οα ξυπνήσει το
Κολωνάκι και θα ξαναγίνει αυτό που ήταν
παλιά Το κέντρο των εικαστικών Παλιότερα

θυμάμαι ότι με τη σύζυγό μου ποτέ δεν

ερχόμασταν για ψώνια παρά μόνο για να

δούμε εκθέσεις Ετσι θέλει Να βλέπεις διαφορετικές

δουλειές να συγκρίνεις τιμές
και στιλ

Σήμερα συνεχίζετε να αγοράζετε από
τις γκαλερί και τα ατελιέ των ζωγράφων

Οχι τόσο συχνά τελευταία Κυρίως κινούμαι

μέσα από δημοπρασίες στην Αθήνα και
το εξωτερικό

Η αγορά των δημοπρασιών υποστηρίζει
τον εικαστικό κλάδο
Ναι εφόσον γίνεται με τον σωστό τρόπο

Και με καλά έργα

Είναι καλή επένδυση ένας πίνακας
Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τη

μελλοντική πορεία ενός πίνακα Από εκεί
και πέρα σίγουρα είναι μία πολύ καλή επένδυση

Το νεοκλασικό της Ηρακλείτου

70 και Σκουφά πρόσφερε
στο αθηναϊκό κοινό έργα του διεθνώς

καταξιωμένου ζωγράφου
Γιάννη Σπυρόπουλου από την ιδιωτική

συλλογή του Κωνσταντίνου
και της Νάσιας Ευριπίδη

Το ειδικά σχεδιασμένο VIP δωμάτιο που επισκέφθηκαν

άνθρωποι των εικαστικών τεχνών αλλά και εκπρόσωποι

του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου

Πολυτελής χώρος
με VIP δωμάτιο
Η EVRIPIDES GALLERY ήταν κάτι που ο κ Ευριπίδης
και η σύζυγος του Νάσια σκέφτονταν για μεγάλο διάστημα

αφού είχαν αφουγκραστεί τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν οι Ελληνες εικαστικοί Αν και το business
plan ήταν έτοιμο έλειπαν τα βασικότερα Το κτίριο και η
τοποθεσία Οταν αυτά βρέθηκαν οι επιχειρηματίες προχώρησαν

στην υλοποίηση του σχεδίου τους
Στεγάζεται στην οδό Ηρακλείτου 1 0 στο Κολωνάκι

που πολλοί θα το θυμούνται ως Σπίτι της Κύπρου Ο

χώρος ανακαινίστηκε πλήρως διαιρέθηκε σε τρία βασικά
επίπεδα και απέκτησε χωρητικότητα πάνω από 600

τ.μ Στον ειδικό χώρο VIP θα μπορεί ο πελάτης να βλέπει

τα έργα με την άνεσή του να το σκεφτεί όσο θέλει
να κάνει τις αντιπροτάσεις του κατά τα πρότυπα των
διεθνών γκαλερί Θα μπορεί επίσης να συναντά τους ίδιους

τους καλλιτέχνες Ο σκοπός όπως διαβεβαιώνει
και το ζεύγος Ευριπίδη είναι να αποκτήσουν σχέση φιλική

και εμπιστοσύνης

ψά4

Ο βουλευτής Αδωνις Γεωργιάδης με τη σύζυγό
ταυ Ευγενία Μανωλίδου και η Νάσια Ευριπίδου
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Στ' άρματα οι φάρμακο βιομήχανοι
■ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των θεσμών για νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων έβγαλε
στο αντάρτικο τη συμπαθή τάξη των φαρμακοβιομηχάνων. Αν διαβάσετε ορισμένα
κείμενα που έχουν αναρτήσει σε διάφορα σάιτ θα διαπιστώσετε ότι βρίσκονται
αριστερότερα και από την κομμουνιστική συνιστώσα ΚΟΕ. Ολα αυτά, βέβαια, για
να προστατεύσουν την υγεία του λαού και τα συμφέροντα των φτωχών.
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οικονομία

Οι πιο Αξιοθαύμαστες
Ελληνικές Επιχειρήσεις
Το περιοδικό Fortune συνέταξε λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα

Τι
χρειάζεται μια εταιρεία για

να καθιερωθεί στη συνείδηση

του επιχειρηματικού
κόσμου αλλά και των πελατών

της ως κορυφαία Η

απάντηση δίνεται στη λίστα Most
Admired Companies που κατάρτισε για
πρώτη φορά το Fortune στην Ελλάδα
σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία
παροχής ελεγκτικών φορολογικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών KPMC

Η λίστα έχει γίνει θεσμός από το
Fortune ένα από τα μεγαλύτερα και

εγκυρότερα business brandsorov κόσμο
και αποτέλεσε έμπνευση για τη δική
μας έρευνα στην Ελλάδα Στη σημερινή
δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου οι
επιχειρήσεις οφείλουν να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων και ο ιδιωτικός
τομέας πλήττεται περισσότερο από ποτέ

είναι εξαιρετικά σημαντικό οιεπιχει
ρήσεις να συμβάλουν στην ανάπτυξη
της χώρας Στοιχεία όπως η εταιρική
υπευθυνότητα η καινοτομία και η εξωστρέφεια

είναι βασικά προαπαιτούμενα
για μια επιχείρηση που θέλει να είναι
μέρος αυτής της λίστας

Συγκεκριμένα η κατάρτιση συνδέεται

με την αξιολόγηση των επιχειρήσεων
βάσει της εταιρικής φήμης τους και
πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο για την εγχώρια οικονομία

με γνώμονα ποσοτικά και ποιοτικά

κριτήρια που εγκαθίδρυσε η αμερικανική

έκδοση του Fortune
Τα εννέα κριτήρια στα οποία βασίστηκε

η λίστα είναι καινοτομία διαχείριση

ανθρώπινου δυναμικού αξιοποίη¬

ση πόρων και εταιρικών παγίων εταιρική
κοινωνική ευθύνη ποιότητα της διοικητικής

ομάδας οικονομική επίδοση
μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία
ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων

ή υπηρεσιών εξωστρέφεια ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα
Η έρευνα άρχισε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε

τον Ιούνιο 2θΐ5 ενώ περιλάμβανε

δύο φάσεις Για την υλοποίηση

της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 250 εταιρείες

των οποίων ο ετήσιος τζίρος
2013 ήταν άνω των 50 εκατομμυρίων

ευρώ και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν
ανά κλάδο της αγοράς Ετσι προέκυψαν
συνολικά εννέα κλάδοι που είναιοι εξής
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τεχνολογία

τηλεπικοινωνίες βιομηχανία βιομηχανία

τροφίμων καιποτών λιανεμπόριο

φαρμακευτικές εμπόριο υπηρεσίες
διυλιστήρια εμπόριο πετρελαιοειδών

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω
από 1.250 κορυφαία στελέχη των 250
εταιρειών πρόεδροι διευθύνοντες σύμβουλοι

γενικοί διευθυντές εμπορικοί
διευθυντές οικονομικοί διευθυντές
διευθυντές λειτουργιών επιλέγοντας
τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους
με βάση τα παραπάνω εννέα κριτήρια

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων

της πρώτης φάσης διαμορφώ
θη καν λίστες με τις καλύτερες εταιρείες
που ξεχώρισαν ανά κλάδο και προέκυψαν
από το 2θ των υψηλότερων βαθμολογιών

συνολικά 57 ετα ιρείες κα ι από τους

9 κλάδους Στη συνέχεια καταρτίστηκε
λίστα με τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν
εκ νέου τα στελέχη των 250 εταιρειών
να επιλέξουντις κορυφαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα λαμβάνοντας πάντα υπόψη

εννέα κριτήρια Μετά την επεξεργασία

των αποτελεσμάτων της δεύτερης
φάσης καταρτίστηκε η λίστα των 2θ
Most Admired Companies και λόγω ισοψηφίας

μερικών εξ αυτών αναδείχθηκαν
τελικά 26 εταιρείες

Πρώτη εταιρεία αναδείχθηκε η
Novartis Hellas Α Ε δεύτερη η Σκλαβενίτης

ΑΕΕκαιτρίτη η DiageoHellasA Ε

Ολόκληρη η λίστα με τις 57 εταιρείες
από τους 9 κλάδους καθώς και η τελική
κατάταξη με τις 2θ Most Admired
Companies στην Ελλάδα παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Fortune που κυκλοφο
ρείτο ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου με
την Ε Ας σημειωθεί ότι οι απαντήσεις
στο ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμες και
απολύτως εμπιστευτικές ενώ τα αποτελέσματα

αφορούν αποκλειστικά εταιρείες

και όχι πρόσωπα
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Πώς κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης
την προηγούμενη εβδομάδα

794,98
797,52 Τραπεζικές αποδόσεις

36,4 Εβδομαδιαία μεταβολή

740
22/6 23/6 24/6 25/6 26/6
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κλείστε τώρα τη συμφωνία
Μιλούν οτην Η οι κ Κ Ευριπίδης Γ Περσιάνη5
Ν Χαραλάμπου Γ Xiîtos και Κ MixaÂos

Στην κόψη του ξυραφιού κινείται
το Χρηματιστήριο Tns A9nvas

Οι προβλέψει των Γ Κουφόπουλου
Σπ Κυρίτση Δ Λευτάκη Ευάγγ Χαρατσή
Ν Χρυσοχο'ίδη και Αλ Σαρρηγεωργίου για
την πορεία Tns ayopas και των ασφαλιστικών

Είναι άμεση ανάγκη να υπογραφεί η συμφωνία
με tous δανεισι ώστε να διασφαλιστεί η πορεία
ms Ελλάδαβ μέσα στην Ευρωζώνη και να δημιουργηθούν

οι αναγκαίεβ συνθήκεβ οταθερότηταε ώστε
να επανακάμψει η οικονομία Αυτό υπογραμίζουν
με δηλώσει tous στην Η κορυφαίοι παράγοντεβ
του επιχειρηματικού κόσμου Παράλληλα χρηματιστηριακοί

αναλυτέβ προβλέπουν ότι εάν
η χώρα βγει από την κόκκινη ζώνη
του υψηλού κινδύνου τότε οι μετοχέβ
των ελληνικών εισηγμένων θα αναδειχθούν

cos επενδυτικέε ευκαιρι
με Tis τραπεζικέβ μετοχέ στην πρώτη
γραμμή A3 A4 as
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 27 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 201 5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αγορές Επιχειρήσεις
ifllMMIMMIIIM iHtlifHHJIJUfHIJIIIH

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΖΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΩΣ

Δώστε τέλοε στην αβεβαιότητα
Το σταθερό θεσμικό πλαίσιο και τα αναπτυξιακά μέτρα είναι τα κλειδιά για την ανάκαμψη
Tns oiKOvopias και την προσέλκυση επενδύσεων τονίζουν οι εκπρόσωποι Tns avopâs

8 ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΜΑΝETTA

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΛΑ

Την ανάγκη για άμεση
επίτευξη συμφωνι
ώστε να τερματισθεί η

υπάρχουσα αβεβαιότητα
στην ελληνική οικονομία
τονίζουν υψηλόβαθμα
στελέχη των επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται
στη χώρα και μιλούν

στην Η για την κατάσταση

onus αυτή έχει
διαμορφωθείαυτήτη
στιγμή KoivôsTÔnos
είναι ακόμη η εκτίμηση
ότι η Ελλάδα μπορεί να

ανταποκριθεί oris υποχρεώσει

που θα προκύψουν

από μία συμφωνία
επισημαίνονπκ όμακ
ταυτόχρονα την ανάγκη
να υπάρξει ένα σταθερό
θεσμικό και φορολογικό
πλαίσιο που θα βοηθήσει
στην περαιτέρω ενίσχυση

των επενδύσεων και

θα οδηγήσει στην ανάκτηση

Tns εμπιστοσύνη
τόσο από πλευρά των
καταναλωτών όσο και
των εγχώριων και διεθνών

επιχειρήσεων Οι

εκπρόσωποι Tns ayopâs
ζητούν ακόμη το κράπκ
να αναλάβει Tis ευθύνε3
του και να προχωρήσει
σε 6paoTiKés κινήσει
ιδία σε τομεί onus
είναι η πάταξη Tns φορο
διαφυγήε αλλά και ο

περιορισμόε Tns γραφει
OKparias που θα βοηθήσουν

στην ανάκαμψη Tns

οικονομία Ztis κινήσει
auTés περιλαμβάνονται
και μέτρα που έχουν αναπτυξιακό

χαρακτήρα προκειμένου

να περιοριστούν

οι επιπτώσεΰ από

την υπερβολική έμφαση
JTOUS(pÔpOUS

mauKos ΠερσιάνηΞ
Πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος
cns Vodafone Ελλάδος

Σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον
Η επανάκαμψη Tns οικονομίαε σε θετικό πρόσημο

απαπείσυνθήκεε μακροοικονομία στα

θερότητας ko9ùs και την εφαρμογή ενόε

θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προάγειτη

δημιουργία ενόε σταθερού και ôuxpavoûs
επενδυτικού περιβάλλοντος Αυτό θα δημιουργηθείτε

προϋποθέσει για έξοδο από την

κρίοη καθιίβ θα επιτρέψει την ανάκτηση Tns

εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και
των εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων και
επενδυτών

Koivôs TÔnos είναι η

εκτίμηση ότι η Ελλάδα
μπορεί να ανταποκριθεί

cms υποχρεώσει
που θα προκύψουν
από μία συμφωνία

éé
Ζητούν το KpâTos να

αναλάβει Tis ευθύνε
του και να προχωρήσει

σε δραστικέ κινήσει

lôiios σε τομει
ônios είναι η πάταξη

Tns φοροδιαφυγή5
αλλά και ο περιορι

σμά5 Tns γραφειοκρα
Ti'as που θα βοηθήσουν

στην ανάκαμψη
Tns οικονομία5

Kcjvoxavavos Eupini6ns
Πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας και

διευθύνων σύμβουλος ins ελληνικής
φαρμακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma

To KpdTOS να εξοφλήσει
Tis οφειλέε του otis επιχειρήσει
Αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο στοίχημα είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία ώστε να αναχαιτιστεί

η αβεβαιότητα καιτο αρνητικό κλίματων τελευταίων μηνών Το πακέτο

μέτρων είναι ouoruxiis επώδυνο και υφεσιακό με υπερβολική έμφαση orous φόρους
που επιβαρύνουν για μια ακόμη φορά κυρίακ tous συνεπείς φορολογούμενοι καιτε
συνεπεί5 επιχειρήσει οι οποίε5 παρά Tis τόσε5 δυσκολίε5 καταφέρνουν να στηρίζουν
την πραγματική οικονομία Αν είναι αυτό το τίμημα για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία

εμεκ θα είμαστε και πάλισυνεπείς onus πάντα Απόπι στιγμή όμως που επωμιζο

μαοτε ένα τέτοιο βάρος περιμένουμε και από το κρσκκ να αντιμετωπίσει αποφασιστικά

Tis ληξιπρόθεσμε5 οφείλει του npos Tis επιχειρήσεις που έχουν εκτοξευθείτο τελευταίο

εξάμηνο Συνδυαστικά με την αυξημένη φορολογία και Tis νέε5 έκτακτε5 εισφορές
τα χρέη του Δημοσίου δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό ασφυξίας που μπορείνα

ηαροσύρει ακόμη και uyieis επιχειρήσει Περιμένουμε επίστβ ουσιαστικέ παρεμβάσε

για την πάταξη ms popoôioxpuyris και ms εισφοροδιαφυγής αλλά και μεταρρυθμίσει

για mv ανάπτυξη Tis επενδύσει και την εξυγίανση του δημόσιου τομέα καθιίβ μόνο με

μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε mv επόμενη ημέρα για
m χώρα ούτε και να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο ζήτημα ms απασχόλησης

Νικόλας Χαραλάμπου
Πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος
ins Hellenic Seaplanes

Χρειαζόμαστε
ανάσα ανάπτυξη
Μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα μέσα μαζικήε ενημέρωσης

καλούμαστε να σηκώσουμε βαρύ φορτίο το ελληνικό επιχειρείν χρειάζεται

ανάσα ανάπτυξα για να συμβάλει στην τόνωση ms oiKovopias και όχι

φοροκαταιγίδα Παρακολουθούμε με προσοχή τα τελικά αποτελέσματα ms
διαπραγμάτευση και αναλόγια θα πράξουμε Σε πολιτικό επίπεδο θεωρώ
ότι αν επέλθει οικονομική σταθερότητα στη χώρα με μία σταθερή συμφωνία

η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθείoris υποχρεώσει ms ôivovras ένα

ooipés και ισχυρό μήνυμα orous aaipous ότι το πολιτικό σύστημα θα αντι

μετωπίσειτβ νοοτροπίε3 κρσπκοδίαπΌυ παρασιτισμού να αντιμετωπίζει
μια μη ορθολογική κατάσταση και να προχωρήσει στην υλοποίηση δραστικών

μέτρων αντιμετώπιση5 ms κατάστασης

riawns Xiitos
Αντιπρόεδρος

ms Green Cola Company

Η αστάθεια λειτουργεί
σε ßapos Tns avopâs

Οιτελευταίοι μήνες παρατεταμένΓβ διαπραγμάτευσης πλήττουν εμφα
vuis Tis ελληνικέ επιχειρήσει και ιδιαίτερα Tis εταιρείε5 παραγωγής
καταναλωτικών προϊόντων Anôm μια πλευρά η έλλειψη σταθερού

φορολογικού πλαισίου και η μεταβολή του σχεδόν κάθε χρόνο pas

αναγκάζει να προσαρμόζουμε τα πλάνα pas κάθε έτος kôvovtos ιδιαίτερα

δύοκολουε tous μακροπρόθεσμοι σχεδιασμούς Από mv άλλη

πλευρά η αγορά των καταναλωτικών προϊόντων επηρεάζεταιάμεσα
τόσο από mv οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών όσο και από αυτό

που ονομάζουμε ψυχολογία του καταναλωτή/Οπα γίνεται εύκολα

αντιληπτό η αστάθεια λεσουργείσε ßäpos ms αγοράς Εταιρείεε σαν

mv Green Cola που διατηρούν mv παραγωγή tous στην Ελλάδα χρειάζονται

σταθερό μόνιμο πλαίσιο Κανονιστικό καιφορολογικό Η εταιρεία

δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση και έχει μάθει να αναπτύσσεται υπό

δυσμενή δεδομένα Εντούτοκ χρειοζόμοοτε onus όλκοι επιχειρή
σεις να ξέρουμε mv αυριανή ημέρα για να μπορούμε να σχεδιάσουμε
με ακρίβεια m μεθαυριανη
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« »

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων ευ-
ρώ προκαλούν στο ΕΣΥ δεκάδες
μονάδες υγείας, κυρίως πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, που δεν λειτουργούν 
ή υπολειτουργούν. Ενδεικτική 

είναι η περίπτωση πέντε μονάδων 

του ΠΕΔΥ - ΕΟΠΥΥ στον
Πειραιά: πρόκειται για κτίρια με
«χρυσά» ενοίκια, ύψους 300.000
ευρώ τον χρόνο, τα οποία ωστόσο
είτε παραμένουν κενά είτε λειτουργούν 

ως αποθήκες! Υπάρχουν ωστόσο 

και περιπτώσεις δομών όπου... 

φιλοξενούν έναν ή δύο 
εργαζόμενους.

Ήδη ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης 

Κουρουμπλής έχει ζητήσει
από τις επτά υγειονομικές περιφέρειες 

της χώρας να προχωρήσουν
άμεοα σε καταγραφή των μονάδων
ευθύνης τους που δεν αξιοποιούνται
ή υπολειτουργούν ώστε να γίνει
άμεση μετεγκατάσταση των υπηρεσιών. 

Από τα πρώτα στοιχεία που
φθάνουν στο υπουργείο Υγείας φαίνεται 

ότι από την αναδιάταξη των
μονάδων μόνο σε δύο υγειονομικές
περιφέρειες θα εξοικονομηθούν 1,5
εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, με την καταγραφή
των μονάδων και της λειτουργίας
τους, ο υπουργός έχει δώσει εντολή 

να «ανοίξουν» μονάδες σε περιοχές 

που σήμερα δεν διαθέτουν
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας,
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Σε κάθε περίπτωση η εντολή
είναι κατηγορηματική: η μετεγκατάσταση 

τωγ μονάδων δεν θα οδηγήσει 

σε «έκπτωση» των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας.

ΜΕΙΩΣΗ ΖΠΑΤΑΛΗΣ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

που μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί, 

το σχέδιο χωροταξικού
σχεδιασμού και αναδιάταξης των
μονάδων ΠΕΔΥ - ΕΟΠΥΥ αφορά
όλη τη χώρα και υπόσχεται μείωση 

της σπατάλης σε ενοίκια, κυρίως 

για κτίρια - φαντάσματα. Πιο
αναλυτικά:

✓	Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια 

έχουν ήδη καταγραφεί
41μονάδες ΠΕΔΥ αρκετές από τις
οποίες θα μετεγκατασταθούν, καθώς 

στην πλειονότητά τους φιλοξενούνται 

σε ενοικιαζόμενα κτίρια.
Μάλιστα από την ανάλυση των
στοιχείων που αφορούν στα ενοίκια, 

προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση 
τουλάχιστον 1,4 εκατ. ευρώ.
✓	Στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια, 

ο σχεδιασμός του υπουργείου 
αφορά τον εξορθολογισμό των

κτιριακών υποδομών στις περιοχές
με υπερσυγκέντρωση δομών αλλά
και λειτουργία νέων μονάδων σε

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

«Καποδίστριας»
στην Υγεία με
στόχο την εξοικονόμηση
εκατομμυρίων

Σπατάλη!

«Επιχειρούμε νοικοκύρεμα στον χώρο της
Υγείας και ένας από τους στόχους μας είναι
τα ατάκτως ειρημένα ενοικιαζόμενα ακίνητα,
που εξυπηρετούν περισσότερο τους ιδιοκτήτες
παρά τις ανάγκες των πολιτών. Το αποτέλεσμα
της προσπάθειας, που με εντολή δώσαμε στις
υγειονομικές περιφέρειες, καταδεικνύει του
λόγου το αληθές: σπατάλη, σπατάλη, σπατάλη! 

Η κατάσταση αυτή δεν θα συνεχιστεί. Ηδη
αξιοποιούμε κτίρια του Δημοσίου προκειμένου

να μεταφερθούν οι δομές που σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένα
κτίρια. Για τα υπόλοιπα μειώνουμε ριζικά τα ενοίκια. Ενδεικτική είναι
η περίπτωση κτιρίου στη Ναύπακτο με ενοίκιο στα 2.400 ευρώ
ποσό που 'έπεοε' στα 600».

εκείνες τις περιοχές οπου π πρόσβαση 

των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη γίνεται μετ'
εμποδίων (για τον λόγο αυτό άλλωστε 

υπάρχει ειδική πρόβλεψη για
τα νησιά του Αιγαίου όπου υπάρχουν 

σημανττκές ελλείψεις). Έτστ,
ενδεικτική είναι η περίπτωση πέντε
δομών στην Καλλίπολη στον Πειραιά, 

όπου τα συγκεκριμένα κτίρια
είτε δεν λειτουργούν είτε λειτουργούν 

σαν αποθήκες! Σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου μόνον
από το κλείσιμο αυτών των πέντε
κτιρίων θα εξοικονομηθούν πάνω
από 300.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν
ότι η συνολική ετήσια εξοικονόμηση 

από τον χωροταξικό ανασχεδιασμό 

των κτιρίων των δομών του
ΠΕΔΥ φθάνει το ένα εκατ. ευρώ.

✓ Στην 3ή Υγετονομική Περιφέρεια, 

μια πρόχειρη αξιολόγηση

Ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρου-
μπλής έχει ζητήσει από
ης επτά υγειονομικές
περιφέρειες της χώρας
να προχωρήσουν άμεσα
σε καταγραφή των μονάδων 

ευθύνης τους που
δεν αξιοποιούνται ή υπολειτουργούν

των στοιχείων δείχνει όττ από την
αναδιάταξη των δομών θα προκύψει
εξοικονόμηση ύψους 200.000 ευρώ
τον χρόνο. Μάλιστα έχει προγραμ-
ματτστεί εντός Ιουλίου να γίνει μεταφορά 

της μονάδας υγείας Γρεβενών 

του ΠΕΔΥ, οε αυτόνομη πτέρυγα 
του νοσοκομείου Γρεβενών.

Σημειώνεται ότι το ενοίκιο στη συγκεκριμένη 

μονάδα ξεπερνά τα
10.000 ευρώ. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται 

η μετεγκατάσταση της κεντρικής
υπηρεσίας της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας, σε ιδιόκτητο κτίριο του
Δημοσίου, που σήμερα πληρώνει
ενοίκιο 1 1 .000 ευρώ τον μήνα.

✓	Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια 

οι πλειοψηφία των μονάδων 

ΠΕΔΥ θα μετεγκατασταθούν.
Συγκεκριμένα από τις επτά μονάδες 

οι έξι είναι σε μισθωμένα ακίνητα 

με κόστος που φθάνει τις
225.000 ευρώ τον χρόνο. Αμεοα
αναμένεται να γίνει η «μεταφορά»
του ιατρείου Πολύγυρου στις Σέρρες 

όπου θα μετεγκατασταθεί στο
γενικό νοσοκομείο της περιοχής.
Για την 7η μονάδα έχετ γίνει διαπραγμάτευση 

με τον ιδιοκτήτη του
κτιρίου για νέο μειωμένο ενοίκιο.
Επίσης και στην περίπτωση της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας έχει
αποφασιστεί η μετεγκατάσταση της
κεντρικής υπηρεσίας.

✓	Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, 

το υπουργείο Υγείας υπολογίζει 

ότι θα εξοικονομήσει πάνω
από 300.000 ευρώ ετησίως με την
διαδικασία μετεγκατάτασης των
δομών του ΠΕΔΥ σε ιδιόκτητα κτίρια. 

Όπου δεν είναι εφικτή η αναδιάταξη, 

τότε έχει δοθεί εντολή
από το υπουργείο για διαπραγμάτευση 

για μειώσεις στα ενοίκια.
✓	Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 

η καταγραφή των μονάδων
είναι σε εξέλιξη με τα πρώτα στοιχεία 

να οδηγούν σε πολλές παρεμβάσεις. 

Για παράδειγμα, υπάρχει
μονάδα του ΠΕΔΥ στο Μεσολόγγι
όπου το μίσθωμα φθάνει ττς 7.500
το μήνα και στο κτίττο υπάρχει μόλις
ένας γενικός γτατρός και ένας οδοντίατρος. 

Η συγκεκριμένη μονάδα
θα «μεταφερθεί» άμεσα σε χώρο του
νοσοκομείου Μεσολογγίου.

✓	Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, 

η πλειοψηφία των κτιρίων
που στεγάζονται οι μονάδες ΠΕΔΥ
είναι μισθωμένα. Για τον λόγο αυτό
αποφασίστηκε η μεταφορά τους οε
ιδιόκτητα κτίρια του Δημοσίου. Μάλιστα 

όλες οι μονάδες θα μεταφερθούν. 

Εξαίρεση αποτελούν οι μονάδες 

στο Ρέθυμνο για τις οποίες όμως
υπάρχει σχεδιασμός γτα μειώσεις
στις τιμές των ενοικίων. Σε κάθε
περίπτωση, εκτιμάται μια εξοικονόμηση 

ύψους 200.000 ευρώ τον χρόνο 
από τα ενοίκια που πλέον δεν

θα χρειάζεται να καταβληθούν.
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ΤΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

Κατέβηκαν σαιτ
με σκευάσματα
Μη προσβάσιμες σε χρήστες του
Διαδικτύου στην Ελλάδα είναι πλέον

τρεις ιστοσελιδες που διακινούσαν

παράνομες φαρμακευτικές ουσίες

έπειτα από ενέργειες της Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
ΕΛ.ΑΣ Οι ιστοσελιδες εντοπίστηκαν
έπειτα από καταγγελίες του Εθνικού

Οργανισμού Φαρμάκων και στο
πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης

PANGEA που συντονίστηκε από
την Ιντερπόλ Απενεργοποιήθηκαν
διεθνώς 2.414 ιστοσελίδες και κατασχέθηκαν

50.068 πακέτα με
φαρμακευτικά σκευάσματα
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Αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα πάρει μπροστά ο οικονομικός κύκλος

Το ασφαλιστικό είναι σίγουρα ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπισθεί

λέει ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος

Το ΔΝΤ καταγγέλλει xis προτάσεις

μεγάληβ αύξησηβ xns φορο
λόγησηβ cos υφεσιακό μέτρο

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι
και εδώ μπορούν να αναζητηθούν
κοινά σημεία με το ΔΝΤ γιατί θα
ήταν μια απόδειξη ότι το Ταμείο δεν
θέλει την υπερβολική λιτότητα Κατανοεί

ότι η περισσότερη φορολογία
μάλλον δυσκολεύει Tis επενδύσει
παρά Tis διευκολύνει

Ζητεί η προσπάθεια να επικεντρωθεί

στη μείωση δαπανών και
όχι στην αύξηση φόρων

Το ΔΝΤ καλεί το ελληνικό Δημόσιο

να ξανασκεφθεί κάποια θέματα
γιατί για παράδειγμα η αύξηση του
ΦΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε μείωση
ms ζήτησηβ και τελικά μείωση των
ποσών που προβλέπεται να εισπραχθούν

από tous έμμεσοι tpôpous
Και έτσι παρά την αύξηση του ΦΠΑ
να βρεθούμε μετά από έξι ή οκτώ
μήνε5 σε χειρότερη κατάσταση από
άποψηβ εσόδων Αυτό είναι κάτι
που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη
Πρέπει να υπολογισθούν οι ελαστι
κότητε των φόρων και τι αναμένεται
όντωε.να εισπραχθεί

Αυτό αφορά xoxis tpôpous Αυτοί
δίνουν έμφαση axis δαπάνες

Οπωσδήποτε πρέπει να αναζη¬

τηθούν μειώσειβ δαπανών πλην
όμωβ είναι γνωστό ότι οι δημόσιε5
δαπάνεε είναι εξαιρετικά ανελαστι
Kés Και όταν δημιουργούνται και
ξεκινούν δύσκολα περικόπτονται
Θέλει αγώνα για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο

Πόσο πιθανό είναι ένα Grexit
και τι σημαίνει

Η πιθανότητα να γυρίσει η Ελλάδα

σε άλλο νόμισμα ή να υπάρξουν

δύο παράλληλα νομίσματα με
βρίσκει κάθετα αντίθετο Τα προβλήματα

που θα δημιουργηθούν είναι

τεράστια Από τη μια κερδίζει
ένα όπλο που είναι η ανταγωνιστικότητα

το οποίο δεν πρέπει κανείΞ
να περιφρονεί Ωστόσο η υποτίμηση
του εθνικού νομίσματοε που θα ακολουθήσει

θα έχει τέτοιε5 επιπτώσεΐ5
στο xpéos που αν συζητούμε τώρα
για έλλειψη οξυγόνου τότε θα έχουμε
την απόλυτη ασφυξία Και φυσικά
θα έχουμε τεράστια προβλήματα με
Tis εισαγωγέ3 yias

Και σε βασικά είδη για την καθημερινότητα

συμπεριλαμβανομένων
και φαρμάκων

Ναι φυσικά βενζίνη πετρέλαιο
φάρμακα Και στο παρελθόν écos το
1953 η Ελλάδα έχει ζήσει περιόδουβ
με δελτία και οι παλαιότεροι έχουν

πολύ δυσάρεστε3 αναμνήσεκ από
εκείνεβ Tis καταστάσειβ που σίγουρα
δεν βοηθούν tous χαμηλόμισθουβ
και tous συνταξιουχουΒ Το να υπάρχει

noooTiKôs περιορισμόβ στην κατανάλωση

βάσει Kànoias γραφει
οκρατικήβ διαδικασίαβ είναι κάτι
που δύσκολα μπορούν να ελέγξουν
οι διοικήσει πολλώ δε μάλλον η
ελληνική

Πώβ βλέπετε xis πιέσειβ του ΔΝΤ
το οποίο επιμένει σε βαθιέβ τομέβ
στο ασφαλιστικό σύστημα ώστε
να καταστεί βιώσιμο

Το ασφαλιστικό είναι σίγουρα
ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να
αντιμετωπισθεί Το είχε θέσει έγκαιρα

ο Täoos riawvrans αλλά αποφύγαμε

τότε να το αντιμετωπίσουμε
Και τώρα ήρθε και επιτάθηκε η ση¬

μασία του μετά την κρίση καθώ3
κουρεύτηκαν τα αποθεματικά των

ταμείων και επιδεινώθηκε η δυνατότητα

tous να προσφέρουν otous
ασφαλισμένοι συντάξει ή ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη
Ολοι φοβούνται το πολιτικό κό

axos αλλά αναγνωρίζουν ότι το
σύστημα δεν βγαίνει

Είναι aatpcos ένα ζήτημα που
πρέπει να μα5 απασχολήσει Αυτό
που δυστυχώβ καταφέραμε είναι
neos αναβάλλοντα5 εμείε οι ίδιοι την
αναζήτηση και εξεύρεση ms λύσηβ
βάλαμε στο παιχνίδι τον διεθνή παράγοντα

να μα5 λέει τη γνώμη του
και αυτό va u.as εκνευρίζει ακόμη
πιο πολύ γιατί μα5 θυμίζει τη δική
ias ολιγωρία Και να μη θέλουμε Tis
μεταρρυθμίσει εμε-s οι ίδιοι έχουμε
διαπιστώσει ότι δεν τραβάει αν όχι
από πείσμα από μια απέχθεια στο
να προδιαγράφουν άλλοι αυτό που
πρέπει εμεί5 να κάνουμε Αυτόν τον
φαύλο κύκλο πρέπει να τον σπάσουμε

Να αρχίσουμε με το να αναγνωρίσουμε

το πρόβλημα και αυτό
νομίζω έχουμε κάνει και στη συνέχεια

να μαβ αφήσουν και αυτοί σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστήμα να
βρούμε τα πατήματά u.as να αναζητήσουμε

καλά σχεδιασμένε5 βιώ

σιμε λύσειε Και να καταλήξουμε
στη δική μαε πρόταση που είναι
γεγονόε ότι δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει

κάποια πολύ δύσκολα
πράγματα

Πόσο αναγκαία είναι για την Ελλάδα

η συμφωνία και γιατί
Ελπίζω ότι οι συζητήσει θα

ολοκληρωθούν και η συμφωνία
με κάποια οδυνηρά μέτρα αλλά και
κάποιε5 Θετικέ5 πλευρέ5 θα μα5
επιτρέψει να το παλέψουμε Το μέλλον

Tns ελληνικήβ οικονομίαβ δεν
κρίνεται μόνον από Tis συμφωνίεβ
οι onoi8s γίνονται αλλά και από Tis
πρωτοβουλίεΒ που λαμβάνονται
από επιχειρήσει και εργαζομένου
Χρειάζεται να απελευθερώσουμε
Tis επενδύσει Πολύε κόσμο5 δεν
επενδύει και κρατά τα χρήματά του
ακόμη και αν έχει μπροστά του μια
ευκαιρία γιατί σκέπτεται μήπω5
τα χρειασθεί ενώ υπάρχει και η
αβεβαιότητα εν όψει ενδεχόμενων
δυσάρεστων εξελίξεων Αν όμω5
ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα προχωρήσει

στην αγορά ενό5 ακινήτου
ή την ίδρυση μια3 επιχείρησα
évas ιδιοκτήτη θα εισπράξει χρήματα

κάποιοι άνθρωποι θα εργασθούν

και θα πάρει μπροστά ο οι
κονομικόβ κύκλοβ
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Σε τροχιά αλλαγών
εισέρχονται πλέον

φορολογία και ασφαλιστικό
Σελ 11

ΦΟΡΟΙ
Αύξηση του ΦΠΑ αλλά
και υπερφορολόγηση επιχειρήσεων
λειτουργούν ως τροχοπέδη
στην ανάπτυξη της οικονομίας

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης
όσο και των δανειστών φέρνουν
μεγάλες ανατροπές σε συντάξεις
επιδόματα όρια ηλικίας και εισφορές

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πώς η διαπραγμάτευση με την τεχνική
των ισοδύναμων μέτρων που ζητούν
οι πιστωτές της χώρας μπορεί
να οδηγήσει σε μία συμφωνία τέρας

Σαρωτικές αλλαγές σε φορολογία ασφαλιστικό
Η επόμενη μέρα στην Ελλάδα περνάει μέσα από υποχρεωτικά μέτρα ανεξαρτήτως των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία

Σημαντικές αλλαγές τόσο στη φορολογία
όσο και στο ασφαλιστικό σύστημα έρχονται

από την 1η Ιουλίου Τόσο οι
προτάσε των θεσμών όσο και amis
τα ελληνικήβ κυβέρνησα συγκλίνουν
στην ανάγκη αρκετά μέτρα να εφαρμοσθούν

άμεσα με στόχο να αποδώσουν

στο ελληνικό Δημόσιο τα απαιτούμενα

έσοδα για να κλείσει το δημοσιονομικό

κενό του τρέχοντοε érous
Συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου αυξάνονται

οι τιμέε σε προϊόντα και υπη

ρεσίεε λόγω τα αναπροσαρμογή των
συντελεστών ΦΠΑ ανεξάρτητα από
το ποια πρόταση θα επικρατήσει αν
βεβαίωε επικρατήσει κάποια Επίσα
τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και
οι θεσμοί αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό

σύστημα δεν είναι βιώσιμο
και χρειάζεται θεμελιώδες μεταρρυθμίσει

αρκετέ5 από Tis οποίεβ θα εφαρμοσθούν

από την 1η Ιουλίου
Τα μέτρα στο ασφαλιστικό ξεπερνούν

το 2,6 δισ ευρώ για το διάστημα

2015-2016 με αύξηση ορίων ηλικίαΐ
συνταξιοδότησα περικοπέε συντάξεων

κατάργηση επιδομάτων κ.λπ
Την ίδια στιγμή αντιμέτωπη με με

Τα μέτρα στο ασφαλιστικό
ξεπερνούν τα 2,6 δισ
ευρώ για το διάστημα
2015-2016

γάλεε επαγγελματία και κοινωνικέε
ομάδε5 θα βρεθεί η κυβέρνηση Tis
οποίε5 μάλιστα είχε υποστηρίξει από
τη θέση Tns αξιωματικήβ αντιπολίτευση

είτε υιοθετηθεί η δική Tns
πρόταση για την απελευθέρωση των
αγορών είτε αυτή των δανειστών Οι
τελευταίοι άλλωστε ζητούν κάτι που
ζητούσαν και την άνοιξη του 2014
από τη συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ
πλήρη εφαρμογή των συστάσεων τα
περίφημα εργαλειοθήκη του Οργα¬

νισμού Οικονομικήδ Συνεργασίαε και
Ανάπτυξα ΟΟΣΑ Οπερ σημαίνει
μεταξύ άλλων απελευθέρωση τα κυριακάτικα

λειτουργίαε των εμπορικών
καταστημάτων απελευθέρωση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτοε των φαρμακείων

πώληση των μη υποχρεωτικοί
συνταγογραφούμενων φαρμάκων

από τα σούπερ μάρκετ Η κυβέρνηση
έχει προτείνει εφαρμογή κάποιων εξ
αυτών otis οποίεε σίγουρα δεν περιλαμβάνεται

η λειτουργία των εμπορι¬

κών καταστημάτων xis KupiaKés Οι
δανειστέε ζητούν επίσα πλήρη εξάλειψη

των ανταποδοτικών τελών και
των χρεώσεων υπέρ τρίτων με την
κυβέρνηση να προτείνει δραστική
μείωσή tous Συμφωνία υπάρχει σε
ό,τι αφορά το άνοιγμα τεσσάρων κλειστών

επαγγελμάτων μηχανικού ανα
λογιστή συμβολαιογράφου και δικαστικού

επιμελητή και us npos την
απλοποίηση τα αδειοδότησα των
επιχειρήσεων

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη
από την αύξηση του ΦΠΑ
και τη φορολόγηση εταιρειών
Τον ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν
αρκετέε προτάσες τόσο από

την ελληνική πλευρά όσο και από
tous θεσμούε με το χάσμα μεταξύ
tous να μοιάζει αγεφύρωτο τουλάχιστον

μέχρι την ώρα που γράφονταν
amts οι γραμμέ5 σ.σ Παρασκευή
βράδυ Ωστόσο και οι δύο προτά
σειε όσο και αν είναι επιτακτική η
ανάγκη επίτευξη συμφωνία έχουν
ένα κοινό χαρακτηριστικό Είναι
και οι δύο βαθιά υφεσιακέε ή διαφορετικά

δεν περιλαμβάνουν κανένα

αναπτυξιακό μέτρο Η αύξηση
Tns φορολογίαε otis επιχειρήσει
Ka9(i)S και η αύξηση των συντελεστών

ΦΠΑ αποτελούν τα μέτρα εκείνα

που ξεχωρίζουν από τα δύο πακέτα

δεδομένου ότι τα προσδοκώμενα
έσοδα προσεγγίζουν τα 2-3

δισ ευρώ Ταυτόχρονα τα δύο ανωτέρω

μέτρα είναι αυτά που λειτουργούν

αντίστροφα από την επιδιωκόμενη

στα λόγια τουλάχιστον προσπάθεια

μεγέθυνσα Tns ελληνική3
οικονομίαε Στο πλαίσιο αυτό η Κ
παρουσιάζει Tis προτάσειε των δύο
πλευρών και τα προβλήματα που
δημιουργούν auTés
• ΦΠΑ

Ελληνική πρόταση Τρεΐ5 συντελε

• Φορολογία επιχειρήσεων
Ελληνική πρόταση Προτείνεται η

αύξηση του συντελεστή φορολόγησα
στο 28 από 26 Ταυτόχρονα προτείνεται

η επιβολή έκτακτα εισφορά5
με συντελεστή 12 για Tis επιχειρήσει

με καθαρά κέρδη άνω των 500.000

ευρώ Η πρόταση αυτή Tns κυβέρνη
ons σε συνδυασμό με άλλα μέτρα
επώδυνα που προτείνονται για Tis
επιχειρήσει μπορεί να Tis οδηγήσει
σε μειώσει μισθών και απολύσείδ

Δανειστές Προτείνουν επίσα την
αύξηση του συντελεστή φορολόγησα

στο 28 από 26 Ωστόσο διαφοροποιούνται

με την ελληνική κυβέρνηση

και αντί Tns έκτακτα ει
ocpopâs προτείνουν την αύξηση Tns
προκαταβολήε φόρου στο 100 για
όλε5 Tis επιχειρήσει
• Εισφορά αλληλεγγύης

Κυβέρνηση και θεσμοί συμφωνούν

η εισφορά αλληλεγγύη5 να ενταχθεί

στη φορολογία εισοδήματοβ
Σημειώνεται ότι αρχικά η ελληνική
πρόταση προέβλεπε την αύξηση Tns
εισφοράε αλληλεγγύα για εισοδήματα

άνω των 30.000 ευρώ Συμφωνία
υπάρχει και στην επανεξέταση

του κώδικα φορολογία εισοδήματοε
τον προσεχή Σεπτέμβριο
• Αγρότες

Ελληνική πρόταση Η κυβέρνηση
αντιλαμβάνεται πλέον ότι θα πρέπει

Σύγκριση των προτάσεων Αθήνας και θεσμών
Για το ασφαλιστικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ er ΘΕΣΜΩΝ
Περικοπή 0,25 0,5 του ΑΕΠ νια

φέτος και 1 του ΑΕΠ για ίο 2016
Συνταξιοδοτική

δαπάνη
Σύγκλιση απόψεων

Αντικατάσταση του
έως το 2018

ΕΚΑΣ Κατάργηση του έως το 2019 Το 2015
περικοπή γιο το 20 των δικαιούχων

Αύξηση ορίων ηλικίας από 1/10 έως και
2022 Διασώζονται μόνο εργαζόμενοι με

Βαρέα και Ανθυγιεινά Ενσημα και μητέρες

με ανήλικο ΑμεΑ Αύξηση του πέναλτι
πρόωρης εξόδου 10 επιπλέον του 6

πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις

Αύξηση ορίων ηλικίας
από 1η Ιουλίου έως 2022
Σύγκλιση στις εξαιρέσεις
και το πέναλτι πρόωρης
εξόδου

Αύξηση αηό 4 σε 5 για τις κύριες
και επιβολή 5 νιο τις επικουρικές

Αύξηση από 4 σε 6 για τις κύριες
και επιβολή 6 για τις επικουρικές

Εισφορές
συνταξιούχων

Αύξηση από 4 σε 6
για τις κύριες και επιβολή 6
γιο τις επικουρικές

Αύξηση κατά 3,9 στο ΙΚΑ
και 0,5 στα επικουρικά

ταμεία

Εισφορές
εργαζομένων

εργοδοτών

Καμία αύξηση

Εισφορές ανάλογες
με το εισόδημα

Ελεύθεροι
επαγγελματίες

Σύγκλιση απόψεων

Απορρίπτει την εφαρμογή της ρήτρας
και τον προσδιορισμό ισοδύναμων μέτρων

Επικουρικές
συντάξεις

Επιμένουν στην εφαρμογή της ρήτρας
ή σε ισοδύναμα

Δεν γίνεται καμία αναφορά Ν 3863/2010 Επιμένουν στην εφαρμογή του

Ενταξη όλων
των επικουρικών

σε αυτό
ΕΤΕΑ

Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΤΕΑ όλων
των επικουρικών με κατάργηση της
κρατικής χρηματοδότησης

Απορρίπτει την πρόταση για καταβολή
μόνο της βασικής για όσους συνταξιοδοτηθούν

πριν αηό ία 67 από τπν 1/7 και μετά

Βασική
σύνταξη

Επιμένει στη λήψη μόνο της βασικής
για όσους συνταξιοδοτηθούν πριν
οπό ία 67

Αύξηση εισφορών ή ένταξη ίου
σε άλλο Ταμείο

ΟΓΑ Σύγκλιση
απόψεων

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί
έως το 2018 με προοπτική δημιουργίας

τριών ταμείων

Ενοποίηση
ταμείων

Η διαδικασία δημιουργίας ενός
φορέα θα πρέπει να ολοκληρωθεί
έως το 2017

Μεγάλες ανατροπές
σε συντάξεις επιδόματα
όρια ηλικίας και εισφορές
Της ΡΟΥΑΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Επιπρόσθετα μέτρα που μπορεί να
ξεπερνούν και τα 2,6 δισ ευρώ για
το διάστημα 2015-2016 με αύξηση
ορίων r^iKias συνταξιοδότηση5 πε
ρικοπέε συντάξεων κατάργηση επιδομάτων

αύξηση εισφορών και μείωση

Tns κρατιιαά χρηματοδότησα
έχουν πέσει στο τραπέζι Tns δια
πραγμάτευσα και αναμένεται να
ανατρέψουν άρδην τα όσα ισχύουν
μέχρι σήμερα στο ασφαλιστικό αναλόγου

βέβαιοι του τι στο τέλοε θα
υιοθετηθεί Mépos των αλλαγών αυτών

σύμφωνα όχι μόνο με την τελική
πρόταση των θεσμών αλλά και αυτή
ms ελληνικά κυβέρνηο~α θα εφαρμοστούν

άμεσα από τον Ιούλιο ενώ
évas Αρμαγεδδών μέτρων προβλέπεται

να εφαρμοστεί από το 2016
Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο

και οι θεσμοί αναγνωρίζουν ότι το
συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι
βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδες
μεταρρυθμίσει Οι δανειστέΒ επιμένουν

στην εφαρμογή του νόμου
3863 του 2010 του πρώτου ασφαλιστικού

νόμου που ψηφίστηκε υπό
την εποπτεία Tns TpôiKas KaOcos
και στην εφαρμογή Tns priTpas μηδενικού

ελλείμματοε στα επικουρικά
και τα εφάπαξ ή έστω σε ισοδύναμα
που να μην αφορούν όμωε κρατική

Τεράστιε5 avaTponés έρχονται
στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών

ταμείων από το KpâTos με
άμεση και δραματική συνέπεια την
περικοπή συντάξεων Kupitus στον
ΟΓΑ αλλά και στον ΟΑΕΕ Τόσο η
Ελλάδα όσο και οι δανειστέβ συμφωνούν

στη σταδιακή κατάργηση
όλων των εξαιρέσεων oris KpaTiKés
ενισχύσει και εναρμόνιση Tns κρα
Tuais ουμμετοχήε για όλα τα Ταμεία
με βάση τα όσα ισχύουν στο ΙΚΑ
Μάλιστα οι αλλαγέβ θα γίνουν από
τον Ιούνιο του 2015 Στην πράξη
τόσο ο ΟΓΑ που χρηματοδοτείται
κατά 80 από το κράτοε όσο και ο
ΟΑΕΕ αλλά και το ΙΚΑ που λαμβάνουν

πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση

για να καλυφθούν τα ελλείμματα

και να πληρωθούν οι συντάξει

θα δουν την κρατική συμμετοχή

να περιορίζεται δραματικά
με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για
το ût|jos των συντάξεων

Οι δανειστέε ζητούν μία ακόμη
σκληρή αλλαγή και μάλιστα εδώ
και τώρα Συγκεκριμένα ζητούν να
παρέχεται στα άτομα που συνταξιοδοτούνται

μετά Tis 30 Ιουνίου
μόνο η βασική σύνταξη écus ότου
επιτευχθεί η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησα

που είναι τα 67 χρόνια
Από την 1η Οκτωβρίου θα καταργηθούν

οι φόροι υπέρ τρίτων που
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Η κρίση συνέδεσε
σκυρόδεμα και φάρμακο
Οι κλάδοι που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα
0 κλάδος του σκυροδέματοβ αποτελεί

τον μεγάλο χαμένο tos no
λυετού5 κρίσηε που βιώνει η ελληνική

οικονομία καθώε από το 2010
και μετά η οικοδομική δραστηριότητα

έχει καταρρεύσει ενώ η μεγάλη

μείωση των δημοσίων επενδύσεων

πάγωσε τα δημόσια έργα
Σε ετήσια βάση η μείωση tos ζή
τησηε σκυροδέματοε υπολογίζεται
σε 20 ενώ για την περίοδο 2009
2014 η μείωση αγγίζει το 70 Σημαντικό

πλήγμα έχει δεχθεί και ο

kAôôos του φαρμάκου και κυρίωε
οι φαρμακαποθήκεε Σύμφωνα με
τα στοιχεία tos Στόχασΐ5 Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων ο τζίρο5 των
φαρμακεμπόρων μειώθηκε 45
των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

31 και των ιδιωτικών υπηρεσιών
υγείαε 31 Σημαντικέβ απώλειεβ
καταγράφουν επίσηβ ο κλάδοβ των
μίνι μάρκετ/περιπτέρων λόγω tos
μείωσα κερδών και tos αύξησα
φορολογία5 και λαθρεμπορίου στον
καπνό Σελ 4
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος τον Πανελλήνιον Ιατρικού Σνλλόγον

Σε ομηρία οι πάροχοι τον ΕΟΠΥΥ

Τα
στοιχεία που δόθηκαν

από to Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους δεν μας αφήνουν

μεγάλα περιθώρια
αισιοδοξίας για το μέλλον του ΕΟΠΥΥ

και των νοσοκομείων του ΕΣΥ
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Οργανισμού

ανέρχονται σε 1,515 διο ευρώ
και των νοσοκομείων στα 949 εκατ
ευρώ

Προσφάτως και ο υπουργός Υγείας

έδωσε mn Βουλή στοιχεία για τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ
προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας

πλην ίων νοσοκομείων του ΕΣΥ
Ειδικότερα στους συμβεβλημένους
γιατρούς οι οφειλές ανέρχονται στα
28,2 εκαι ευρώ στα διαγνωστικά κέντρα

122,6 εκατ ευρώ στους φυσι
κοθεραπευτές 22,5 εκατ ευρώ στις

μονάδες τεχνητού νεφρού μονάδες
χρόνιας αιμοκάθαρσης 1 7,2 εκατ
ευρώ στις φαρμακευτικές εταιρείες

Η ουσιαστική

9«&^ηΡωΗώνεχει φέρει σε
απόγνωση
τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας
του Οργανισμού
ιατρούς και λοιπούς
επιστήμονες

284,8 εκατ ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές

7 1 4 εκατ ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης

και αποθεραπείας 16,2
εκατ ευρώ στις ψυχιατρικές κλινικές

26,4 εκατ ευρώ και στους φορείς

υποστήριξης αναπηρίας 35,7
εκατ ευρώ

ίναι κοινή διαπίστωση ότι η

Κ
ουσιαστική παύση πληρωμών

έχει φέρει σε απόγνωση
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας

του οργανισμού ιατρούς και λοιπούς

επιστήμονες Τα δε νοσοκομεία ίου
ΕΣΥ ασφυκτιούν Με πολύ κόπο
πια καλύπτουν βασικές τους ανάγκες

Παράλληλα δυσκολεύονται να

ανταποκριθούν στην αυξημένη κατά

περίπου 30 προσέλευση των ασθενών

λόγω της κρίσης που έχει πλήξει

τους'Ελληνες
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

γνωρίζει τις σκληρές προσπά¬

θειες τις οποίες καταβάλλει η κυβέρνηση

προκειμένου να έρθει σε μια
έντιμη συμφωνία με tous δανειστές
και θα είναι πάντα αρωγός σε αυτήν
την προσπάθεια

Όμως οφείλουμε να προειδοποιήσουμε

ότι όσο αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα

χρέη και όσο οι πάροχοι

βρίσκονται ουσιαστικά υπό καθεστώς

ομηρίας οι ανάγκες περίθαλψης

του πληθυσμού θα βρίσκονται

πάντα πέραν των δυνατοτήτων
των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του
ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα η ανθρωπιστική

κρίση η οποία σοβεί στη
χώρα μας να επιδεινώνεται

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
υιοθετεί και αγωνίζεται για το αίτημα
των ιατρών του ΕΣΥ περί αύξησης
του προϋπολογισμού των δημόσιων

νοσοκομείων για το 20 1 5 κατά
600 εκατ ευρώ

Επίσης θεωρεί ότι η αύξηση του

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για
το 2015 είναι εκ των ων ουκ άνευ
προκειμένου να ξεκινήσει μια στοιχειώδης

ροή πληρωμών προς τους

παρόχους και να διαφυλαχθεί η οικονομική

βιωσιμότητα τόσο ίων νοσοκομείων

όσο και ίου ΕΟΠΥΥ

ύμφωνα με τους υπολογισμούς

της Ομοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ αλλά
και του ίδιου του υπουργού Υγείας
θα είναι αδύνατον να βγει οικονομικά

το 2015 με τους σημερινούς πε

ρικεκομμένους προϋπολογισμούς
Τέλος υπενθυμίζουμε την υπόσχεση

που έδωσε ο υπουργός Υγείας
προς το προεδρείο του ΠΙΣ ότι θα
δοθεί παράταση έως το τέλος του
2015 για την καταβολή ίων ληξιπρόθεσμων

οφειλών στους παρόχους
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ΜΑΡΚΟΣ ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΣ
Επιστημονικός διευθυντής της Πιη'ελλήνιας Ένωσης ΦαρμακοβιομηχαΛ'ίας

Μόνο οι αλλαγές στο rebate δεν αρκούν
ι υποχρεωτικές επιστροφές

rebate και η ρήτρα
υπέρβασης ίου προϋπολογισμού

clawback επιβλήθηκαν

ία τελευταία χρόνια στο
πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης

της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης

εντός των προκαθορισμένων
ορίων Από το 2009 μέχρι σήμερα
το σύστημα rebate και clawback έχει
οδηγήσει στην επιστροφή από τη

φαρμακοβιομηχανία

στη δημόσια ασφάλιση

συνολικού ποσού 1 5 δισ ευρώ
Η κυβέρνηση προτίθεται να αντικαταστήσει

το σημερινό σύστημα των
rebate nou προκύπτει ως άθροισμα
μιας σειράς διαφορετικών επιστροφών

ανάλογα με τις πωλήσεις τον
όγκο και την κατάταξη του φαρμάκου

στη θετική λίστα με ένα ενιαίο απλοποιημένο

rebate με κλιμακωτούς συντελεστές

επί της δαπάνης κάθε φαρμάκου

στον ΕΟΠΥΥ Στόχος είναι η

παραγωγή επιπλέον εξοικονομήσεων
κυρίως μέσω του rebate ώστε η

υπέρβαση της δαπάνης και το ανάλογο

clawback στο τέλος κάθε χρόνου
είτε να μηδενιστούν είτε να κινούνται
σε διαχειρίσιμα επίπεδα

Η προσέγγιση αυτή έχει θετικό και
αρνητικά στοιχεία Από τη μια πλευρά

η χρήση του τζίρου των φαρμάκων

στον ΕΟΠΥΥ ως βάση υπολογισμού

αποτελεί ορθή προσέγγιση
αφού κάθε εταιρεία επιβαρύνεται
ανάλογα με τη συμμετοχή της στη
διαμόρφωση της δαπάνης Αντίθετα

το clawback υπολογίζεται με βάση

τη συνολική υπέρβαση του ετήσιου
κλειστού προϋπολογισμού η οποία

προκαλείται κατά κύριο λόγο από τα
νέα ακριβά φάρμακα Το νέο σύστημα

σημαίνει περισσότερο και δικαιότερο

rebate και κατά συνέπεια λιγότερο

ή καθόλου άδικο clawback

πό την άλλη πλευρά οι λεπτομέρειες

του νέου συστήματος

παραμένουν αδιευκρίνιστες

Το εύρος και τα ποσοστά της

επιστροφής κάθε κλίμακας θα καθορίσουν

όχι μόνο τις εξοικονομήσεις
αλλά και τη βιωσιμότητα των εταιρειών

ιδιαίτερα εκείνων με μικρό
τζίρο οι οποίες ήδη δέχονται σημαντική

πίεση Όμως το πιο σημαντικό
θέμα αφορά την προσδοκία της

ροφης σα
ρίσουν
όνο TIC

ονομήσεις

ωσψότητα
•ταιρειών

Πολιτείας για επιπλέον εξοικονόμηση
140 εκατ ευρώ ετησίως για το

2015 και 2016 Το 2014 η βιομηχανία
κλήθηκε να πληρώσει συνολικά
rebate και clawback 428 εκατ

ευρώ Η επιπλέον επιβάρυνση κατά
140 εκατ ετησίως δεν μπορεί να επιτευχθεί

μόνο μέσω του συστήματος
επιστροφών ως αυτόματου πιλότου
όταν την ίδια στιγμή τα διαρθρωτικά

μέτρα του έλεγχου της κατανάλωσης

των πρωτοκόλλων και οδηγιών
συνταγογράφησης του ελέγχου της

χρήσης και αποζημίωσης των ακριβών

θεραπειών μέσω της επιτροπής
διαπραγμάτευσης σημειώνουν σημαντική

υστέρηση Με δεδομένο το

κλείδωμα του φαρμακευτικού προϋπολογισμού

σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο

n καθυστέρηση στην εφαρμογή
των διαρθρωτικών μέτρων ελέγχου
της κατανάλωσης θα οδηγήσει και σε

αυξημένο rebate αλλά και σε δυσβάστακτο

clawback
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ΠΑΝΟ ΑΠΟ 1 ΔΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ

Είναι αδιανόητες
οι περικοπές στο φάρμακο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ύξηση ms öanüvns ώσιε
να καλύπτονιαι οι ανάγκες

ίου πληθυσμού
προώθηση ίων κλινικών

μελετών και σταθερό φορολογικό

περιβάλλον είναι ία τρία κρισιμότερα

θέματα που θέτει ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

για την ανάπτυξη του τομέα
του φαρμάκου

Κύριε Αποστολίδη έχουν περάσει

τρεις μπ ves από τότε που αναλάβατε

τα καθήκοντα aas ως πρόεδροι
του ΣΦΕΕ Το ίδιο διάστημα παρατηρείται

έντονη κινητικότητα για αλλαγές

στην πολιτική του φαρμάκου από
το υπουργείο Υγείας Τελικά περιμένουμε

κάποια αλλαγή στη φαρμακευτική
πολιτική

Μια καλά οργανωμένη αλλαγή
είναι απολύτως αναγκαία και προφανώς

αυτό το αντιλαμβάνεται και
η πολιτική ηγεσία Είναι δεδομένο
ότι η συγκυρία στενεύει πολύ τα περιθώρια

για να ανοικοδομηθεί το σύστημα

υγείας έτσι όπως θα έπρεπε
αλλά από την άλλη πλευρά ακριβώς

αυτή η πίεση έδειξε σε όλους
μας ότι ο εξορθολογισμός είναι

μονόδρομος

για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων

των ασθενών που είναι
αυτονόητα εξαρτημένα από τη βιωσιμότητα

του συστήματος Συνεπώς η

αλλαγή στη φαρμακευτική πολιτική
δεν μπορεί παρά να κρίνεται με βάση
m δυνατότητα κάθε πολίτη να έχει διαθέσιμη

την καλύτερη αντιμετώπιση
ιδιαιτέρως όταν κρίνεται η ζωή του
Είναι αδιανόητο και απάνθρωπο να
τίθεται ζήτημα περικοπών Δεν θα

μπω στο σύνολο των ζητημάτων που
απασχολούν τον κλάδο αλλά θα μείνω

μόνο σε δύο που προς το παρόν
δεν συμπεριλαμβάνονται στις αλλαγές
τις οποίες ανακοίνωσε το υπουργείο
και αφορούν ευθέως τους ασθενείς
Πρώτον την απολύτως αναγκαία
έστω οριακή αύξηση της φαρμακευτικής

δαπάνης στα 2,2 2,3 δισ ευρώ
για να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού

Γιατί σήμερα δεν τις καλύπτει

και αυτό είναι το πιο επείγον an
όλα Δεύτερον το καθεστώς για τις
κλινικές μελέτες Είναι δυνατόν σε τέτοιες

συνθήκες ασφυξίας το κράτος
να μην κυνηγάει τις κλινικές μελέτες

που μπορούν να κρατήσουν ανοιχτές

ολόκληρες μονάδες στα δημόσια

νοσοκομεία να τις εξοπλίσουν
και να δώσουν πρόσβαση σε ασθενείς

σε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει
αυτήν τη στιγμή

Προς το παρόν λοιπόν δεν φαίνεται

να ικανοποιείται το αίτημα aas
για αύξηση του προϋπολογισμού για
το φάρμακο Πώς θα διαχειριστείτε
και φέτος τα περιορισμένα κονδύλια

του ΕΟΠΥΥ
Πα να είμαστε ακριβείς η αύξηση

αυτή δεν είναι μόνο αίτημα των
εταιρειών είναι αντικειμενική ανάγκη

Η tAAaöa
μπορεί να πετύχει
ανταγωνιστή

στον χώρο
της υγείας

για να λειτουργεί το σύστημα υγείας κι
αυτό το δέχονται οι πάντες Είναι αδιαμφισβήτητο

ότι η Ελλάδα διαθέτει
τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη στην Ε.Ε
179 ευρώ έναντι 320 που είναι η

μέση κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ευρώπη

Χωρίς να κερδίζουν τα δημόσια

ταμεία Αντιθέτως Πα κάθε 100
εκατ ευρώ μείωση στη φαρμακευτική

δαπάνη το κράτος χάνει συνολικά

έσοδα 47 εκατ και 350 θέσεις
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην
υγεία Είναι τεράστιο το πρόβλημα

Πα να καταλάβετε τα χρέη προς τις

εταιρείες έχουν ανέλθει σε 1 05 δισ
Με αυτό το δεδομένο το 20 1 4 οπότε
η κρατική συμμετοχή στη φαρμακευτική

δαπάνη ανήλθε σε 2 δισ η συμμετοχή

των φαρμακευτικών εταιρειών
στη δαπάνη ήταν 500 εκατ ευρώ

μέσω των διαφόρων αναγκαστικών
επιπλέον εκπτώσεων και επιστροφών

που επιβάλλονται rebates και
tou clawback και της πληρωμής των
φόρων για τα απλήρωτα τιμολόγια

Να φύγουν από
ιπ μέση ια μεγάλα
εμπόδια όπως to
ασταθές φορολογικό
περιβάλλον και η
γραφειοκρατία ζητούν
οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις σύμφωνα
με τον κ Αποστολίδη

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τις
φαρμακευτικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν

την παραγωγή τους στην
Ελλάδα Πόσο εφικτός είναι αυτός
ο στόχος

Εμείς το πιστεύουμε Η Ελλάδα
μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

με επενδύσεις στον χώρο
της υγείας και του φαρμάκου Η συνεργεία

του τοπικού με τον διεθνή
επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει

μια ισχυρή ενιαία φαρμακοβιομηχανία

με ανεκτίμητη προστιθέμενη

αξία τόσο στο πεδίο της υγείας
όσο και στον χώρο της ανάπτυξης
Και μόνο το γεγονός ότι οι πολυεθνικές

εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν

μέχρι και το 40 των φαρμάκων
τους κατ όγκο σε εγχώριες εταιρείες
καταδεικνύει τις δυνατότητες επέκτασης

της παραγωγικής δραστηριότητας
σε ένα σταθερό και προβλέψιμο

επιχειρηματικό περιβάλλον
Πρέπει να υπάρξει όμως αυτό

για να αρχίσει το ντόμινο της ανάπτυξης

του κλάδου Το οποίο πρα¬

κτικά σημαίνει ότι η Πολιτεία βγάζει
από τη μέση τα μεγάλα εμπόδια το
ασταθές φορολογικό περιβάλλον τη

γραφειοκρατία την τακτική των μη
προσδιορισμένων πληρωμών των
οφειλών προς τις εταιρείες και την
έλλειψη επενδυτικών κινήτρων συγκριτικά

με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

τα οποία κρατάνε αποθαρρύνουν

όσους θέλουν να επενδύσουν
περισσότερο στην Ελλάδα Εμείς ήδη

έχουμε καταθέσει προτάσεις για την

περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας
παραγωγής και είμαστε σε συζητήσεις

με το υπουργείο

Αν και η ελληνική αγορά φαρμάκου

έχει προοπτικές ανάπτυξης όπως
λέτε οι επενδύσεις στην καινοτομία
είναι περιορισμένες Τι θα πρέπει να

γίνει για να αλλάξει αυτό
θα εστιάσω στο πιο εφικτό γιατί
στην ουσία δεν κοστίζει τίποτε στο

κράτος και συνάμα στο πιο κεφαλαιώδες

τις κλινικές μελέτε που εκτός
του αμιγώς επιστημονικού μέρους
λύνουν και πάρα πολλά από τα προβλήματα

υπολειτουργίας και υποστε
λέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων

Η χώρα μας είναι πολύ πίσω και
αυτό δεν δικαιολογείται από την ύφεση

Ο ΣΦΕΕ έχει θέσει έναν στόχο
να τριπλασιαστούν οι κλινικές μελέτες

στην Ελλάδα μέχρι ίο 201 7 Και
έχει κάνει και ένα κρίσιμο βήμα ανακοίνωσε

τη σύσταση Επιτροπής Κλινικών

Μελετών για να συντονίσει τις

πρωτοβουλίες του κλάδου με σκοπό
τη συνεργασία με όλους tous εμπλεκόμενους

φορείς Και παράλληλα
να λειτουργεί ü>s κέντρο ανταλλαγής
γνώσεων και πληροφοριών σχετικά
με καινοτόμες μεθόδους και θεραπείες

που αναμένεται να ωφελήσουν
χιλιάδες ασθενείς Πα να μπορέσουμε

όμως να διεκδικήσουμε από τις

εταιρείες να προτιμούν ιην Ελλάδα
πρέπει και η Πολιτεία να σταθεί στο

πλευρό μας Κάνοντας κι βήματα για
απλοποιημένο και ενιαίο θεσμικό και

νομικό πλαίσιο απλοποίηση και επιτάχυνση

διαδικασιών με τη δημιουργία

κέντρων αριστείας όπου υπάρχει
η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
ώστε να έχουμε αντιστροφή του φαινόμενου

brain drain με αποκατάσταση

της φορολογικής δικαιοσύνης

στον φαρμακευτικό κλάδο.Όλα
αυτά δεν εμποδίζονται από την ύφεση

Αντίθετα βοηθούν να νικηθεί
να θεραπευτεί
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ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Business
στην Αθήνα
από ίο ΑΝΤ

•	Η «υψηλή προστασία» του Ταμείου
στον ΟΠΑΠ και οι ύποπτες χορηγίες
•	Ο ρόλος σν^^κεκριμένων καναλιών

και καναλαρχών και σε π αποσκοπούν
• Τι κρύβουν οι φάκελοι του φαρμάκου

και των αποκρατικοποιήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 4-5

ΑΛ. ΤΙΙΠΡΑΙ
«Είτε δεν θέλουν

συμφωνία είτε εξυπηρετούν 

συγκεκριμένα συμφέροντα 

σπτν Ελλάδα»
@fsipras (24 06.15)
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποκαλυπτικό tweet
του Αλέξη Τοίπρα για

τη στάαη του ΔΝΤ στη
διαπραγμάτευση

Του Δ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
dgiankop@yahoo.gr

Βαρύιαιους

υπαινιγμούς όπ
πίοω από τις παράλογες απαιτήσεις

ίου ΔΝΤ κρύβονται
σχέοεις διαπλοκής με την

εγχώρια

ελίτ αφήνει η κυβέρνηση

Οι εντονότατες αντιδράσεις

της ελληνικής πλευράς που

κατηγορεί την τρόικα ότι λειτουργεί ως

εκπρόσωπος των εγχώριων επιχειρηματιών

συμφερόντων και όχι ως εταίρος

που επιθυμεί τη διάσωση της χώρας

ανέδειξαν τη σοβαρότερη πτυχή
της προβληματικής διαπραγματευτικής
προσπάθειας
Συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα

επειδή δεν μπορούν να προωθήσουν

πλέον τα σχέδια τους βρίσκοντας

κλειστές τις πόρτες του Μεγάρου
Μαξίμου απευθύνονται στο ΔΝΤ και
στους θεσμούς παυ τα υιοθετούν ως
δικές τους προτάσεις ή προσπαθούν να
τα απαλλάξουν από πρόσθετα φορολογικά

βάρη
Η στάση αυτή δύο ενδεχόμενα μπορεί

να κρύβει Είτε δεν θέλουν συμφωνία
είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα

στην Ελλάδα ανέφερε ο πρω

Οι μάσκες έπεσαν μετά
τις σκΑηρές απαιτήσεις

και τις βόητες
των εκφραστών της
εθνικής ομοψυχίας

στις ΒρυξέΜες
θυπουργός όταν πληροφορήθηκε την
Τρίτη τις αξιώσεις που ήγειραν τα τεχνικά

κλιμάκια του Ταμείου και την
απόρριψη των ισοδύναμων προτάσεων

οι οποίες μετρίαζαν ας επιπτώσεις
σε βάρΰς ίων ευπαθών ομάδων από
ένα τόσο βαρύ πρόγραμμα
ΔΝΤ διαπλοκή δυναμιτίζουν τη συμφωνία

έγραφε στο πρωτοσέλιδο της
η Αυγή την επόμενη μέρα κάνοντας
λόγο για εμμονική σφήνα των δανειστών

υπέρ αδιαφανών επιχειρηματικών
συμφερόντων ενώ η Εφημερίδα

των Συντακτών μιλούσε για διαρκή
νεοφιλελεύθερη τορπίλη Εχετε

εμπιστοσύνη

στην κυβέρνηση που επιλέξατε
Εδώ δίνουμε μάχη με τους δανειστές

και με τους αντιπροσώπους τους
που ήλθαν να βοηθήσουν έγραψε
ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ Πάνος Κομμένος

Ο δε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης

Παπαδημούλης διερωτήθηκε
Γιατί οι δανειστές αρνούνται m φορολόγηση

του ηλεκτρονικού τζόγου αλλά
θέλουν 23 ΦΠΑ στο γάλα Το κάνουν

BUSINESS
στην Αθήνα
από το ΔΝΤ

H ΑΎΤΗ IIB
ΔΝΤ διαπλοκή BîJ
δυναμιτίζουν in ουμφ

Η
ΕΦΗΜΕΡΙΑ

ΛΑΟ

w

Ta πρωτοσέλιδα της Αυγής την Τετάρτη και την Πέμπτη και αυτό της ΕΦ.ΣΥΝ την Τετάρτη

για την ανάπτυξη ή για τα συμφέροντα

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το
ΔΝΤ καταγγέλλεται για αδιαφανείς
σχέσεις με συγκεκριμένα πολυεθνικά

συμφέροντα που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας Τον Νοέμβριο ίου

2012 Το Βήμα Η τρόικα κάνει μπίζνες

το Ταμείο επέβαλε την ασφυκτική
επιτροπεία στις τράπεζες με στόχο

τον αφελληνισμό τους μέσω της ανακε
φαλαιοποίησης Σήμερα συνεργαζόμενο

με τα επιχειρηματικά συμφέροντα

επιχειρεί τη δημιουργία ιδιωτικών
ολιγοπωλίων στις εναπομείνασες πηγές

εσόδων του Δημοσίου απαιτώντας
παράλληλα την εξαίρεση της φορολόγησης

τους και το ξεπούλημα του εθνικού

πλούτου
Για την επίτευξη του στόχου αυτού
όπως αποκάλυψε στα μέσα του μήνα
στη Βουλή ο πρώην εκπρόσωπος της
Ελλάδας στο ΔΝΤ Π Ρουμελιώτης
παραδόθηκαν σεμινάρια έναντι αδράς
αμοιβής οε Ελληνες δημοσιογράφους
καθηγητές οικονομικών σχολιαστές

ιηλε-παραθύρων παράγοντες του δημόσιου

βίου και άλλους επιφανείς Οι
συγκεκριμένοι την ώρα της πιο σκληρής
διαπραγμάτευσης γεμίζουν τους κόμβους

κοινωνικής δικτύωσης με απόψεις

του τύπου όοο περνούν οι ώρες
και δεν υπογράφει ο Τσίπρας τόσο αυξάνει

ο λογαριασμός ή προδιαγράφουν

επικείμενα πιστωτικά γεγονότα
με τη μορφή capital control και δημιουργούν

ρήγματα μεταξύ ανώτατων κυβερνητικών

αξιωματούχων
Τα κεντρικά δελτία των MME της διαπλοκής

καταδυναστεύουν σαν νέες ερπύστριες

τον ελληνικό λαό ανέφερε
προ ημερών η πρόεδρος της Βουλής
Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτιθέμενη
στον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου με
αφορμή τα συνεχή ρεπορτάζ που την
έθεταν σε ευθεία σύγκρουση με τον
Αλέξη Τοίπρα

ΧΟΡΗΓΟΣ Αρωγός αυτής της προσπάθειας

είναι ο ΟΠΑΠ ο οποίος έχει κατακλύσει

με διαφημιστικές καταχωρήσεις
το σύνολο των MME το τελευταίο διά¬

στημα αδιαφορώντας για τις αποφάσεις
του Διεθνούς Δικαστηρίου 1/2013
με τις οποίες τίθενται αυστηροί περιορισμοί

στη διάδοση του διαδικτυακού
τζόγου και ιων τυχερών παιγνίων εν γένει

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι
στην αντιπρόιασή του ίο ΔΝΤ την Τετάρτη

το πρωί όταν ξέσπασε η καταιγίδα
ζήτησε την αντικατάσταση του φόρου

επί ίων συναλλαγών ηλεκτρονικού
τζόγου με άμεση μείωση των συντάξεων
και κατάργηση ίων επικουρικών
Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η συμπεριφορά

του Brussels Group στο
πλαίσιο της τελευταίας δραματικής διαπραγμάτευσης

ιης χώρας μας για τα ισοδύναμα

Εκεί σύμφωνα με διασταυρωμένες

πληροφορίες το ΔΝΤ απέρριψε
την προοπτική ίων εσόδων από το δι
αδικτυακό στοίχημα και τη νέα λοταρία
ως μη αξιόπιστη χωρίς ιδιαίτερη αναφορά

στο περίπλοκο νομικό καθεστώς
συμπεριφερόμενο λίγο έως πολύ ως εκπρόσωπος

των μετόχων ίου ΟΠΑΠ
Επίσης απέρριψε το σύνολο ίων ισοδύναμων

της ελληνικής πλευράς που

Οι καναλάρχες
και η έρευνα

ίου Νικολουδη
Πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή την περίοδο

διαδραματίζουν και ορισμένοι
καναλάρχες οι οποίοι έχουν βρεθεί
στο στόχαστρο της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ και του πρωθυπουργού προσωπικά

σε μια προφανή προσπάθεια
να δημιουργηθεί ένας εκ των έσω
εχθρός προς εσωτερική κατανάλωση

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προαναγγέλλει

διαγωνιστική διαδικασία
για τις άδειες προσδοκώντας έσοδα
περί τα 1 80 εκατομμύρια ευρώ αλλά
και επιβολή φόρου στις διαφημίσεις
έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση

των συστπμικών MME Αξίζει να
σημειωθεί ότι τόσο στο παρελθόν όσο
και από τοποθετήσεις υπουργών της
σημερινής κυβέρνησης συγκεκριμένα
εκδοτικά συγκροτήματα όπως για παράδειγμα

η Καθημερινή και ο ΣΚΑΙ
έχουν κατηγορηθεί ως εκφραστές
των θέσεων κυρίως του ΔΝΤ αλλά
και της τρόικας εσωτερικού γεγονός

που προκάλεσε έντονες συγκρούσεις
Η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση

δικαιολογείται και από το
ότι προχωράει η έρευνα των οικονομικών

εισαγγελέων σχετικά με τα δάνεια

των ηλεκτρονικών και έντυπων
MME Ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας

Γαληνός Μπρης στο πλαίσιο

της προκαταρκτικής εξέτασης που

παρήγγειλε με έγγραφο του ο αρμόδιος

για θέματα διαφάνειας υπουργός

Επικρατείας Παναγιώτης Νικο
λούδπς ζητά από την ΤτΕ να συλλέξει
από τις εμπορικές τράπεζες ανεξαιρέτως

όλα τα στοιχεία για τα δάνεια που
έχουν πάρει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ηλεκτρονικά και έντυπα σε

βάθος δεκαετίας
Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι
εντυπωσιακά Οπως αναφέρουν πηγές

που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη
εξέλιξη οι τράπεζες έχουν δώσει συνολικά

στα ελληνικά media πάνω από
1 2 δισ ευρώ όταν την ίδια στιγμή τα
δάνεια στις 10-15 μεγαλύτερες επιχειρήσεις

της χώρας αγγίζουν περίπου
τα 1 0 δισ ευρώ Μόνο τα συστημι
κά MME δε έχουν λάβει από τις τράπεζες

το τεράστιο ποσό των 800 εκατ
ευρώ Δικαστικές πηγές πάντως
λένε ότι σε κάποια από τα δάνεια χωρίς

όμως να διευκρινίζουν ποια είναι
ακριβώς έχει γίνει ρύθμιση πάνω στη
ρύθμιση Πληροφορίες των Π αναφέρουν

ότι και οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες απέστειλαν πλήρη κατάλογο
δανείων των MME στον εισαγγελέα
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
an

Λ
Το Ταμείο απέρριψε

τα ισοδύναμα ιης
ελληνικής πρότασης
ευρισκόμενο σε απόλυτη

συνεννόηση με
την εγχώρια ελίτ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 05

Η νυ(κ·>παϊκή ομάδα Ιόιμπλε τπέίχι για
îrvxit

Χέρι-χέρι
Σόιμπλε

Λαγκάρνι

Το σχέδιο ίου Β Σόιμπλε σε υπόγεια
συνεννόηση με το ΔΝΤ που παρουσίασαν

τα Π τον προηγούμενο μήνα
και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
προβλέπει κύμα αλυσιδωτών συνεπειών

στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

φυγή καταθέσεων έλεγχος ATMs
στα πρότυπα της Κύπρου κ.τ,λ σε

περίπτωση μη πληρωμής της δόσης
των 1 56 δισ ευρώ προς το Ταμείο
στις 30 Ιουνίου Απέναντι σε ένα τέτοιο

ενδεχόμενο όπως έγραφαν τότε
τα Π ο πρωθυπουργός θα αναγκαστεί

είτε α να υποχωρήσει υπό
τον φόβο της κατάρρευσης της οικονομίας

και να δεχτεί τα σκληρά μέτρα
είτε β να συνθηκολογήσει δημιουργώντας

τις συνθήκες για μια κυβέρνηση

ειδικού σκοπού τύπου Παπα

δήμου με τη συμμετοχή και άλλων
κομμάτων Ποτάμι ΠΑΣΟΚ Ν.Δ
είτε γ να εγκαταλείψει την εξουσία

δρομολογώντας εξελίξεις ώστε
να περάσουν οι απαιτήσεις της τρόικας

Κι αυτό συμβαίνει σήμερα με
τπ συνδρομή και της ΕΚΤ που πραγματοποιεί

ενέσεις ρευστότητας αυξάνοντας

τη χρηματοδότηση του ELA

τόσο όσο με προφανή σκοπό την
πλήρη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού

κλάδου από ένα δεύτερο δημόσιο

χρέος από το οποίο οι τράπεζες
δεν θα μπορούν να απαλλαγούν

καθώς το ύψος του ανέρχεται πλέον
στα 90 δια ευρώ Πολιτικοί και τραπεζικοί

παράγοντες δεν κρύβουν πως
ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε διακινεί ευρέως

την άποψη ότι η ενδεχόμενη έξοδος

της Ελλάδας από την ευρωζώνπ
όχι μόνο δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες

για το ενιαίο νόμισμα αλλά
αντίθετα θα το ισχυροποιήσει καθώς
θα ευνοήσει τις διαδικασίες ομοσπον
διοποίπσπς της ευρωζώνης ανέφερε

οε προχθεσινή αρθρογραφία του ο

διευθυντής του Βήματος Αντώνης
Καρακούσης Ετσι είναι Ενα Grexit
θα ευνοήσει όσους έβγαλαν τις μαύρες

καταθέσεις τους στο εξωτερικό
περίπου 200 δισ ευρώ καθώς

θα επανέλθουν και θα αγοράσουν
μπιρ παρά τα φιλέτα της ελληνικής
γης τους δημόσιους οργανισμούς και
όποια τράπεζα τους συμφέρει με το
χαρτοφυλάκιο των παγίων της

αφορούσαν ιην εξασφάλιση εσόδων
από επιβολή φορολογίας στην κινητή

τηλεφωνία και ια γενόσημα φάρμακα
ενώ απαξίωσε και τις κυβερνητικές

προτάσεις για α ισχυρή μειοψηφική
συμμετοχή ίου Δημοσίου σιους υπό
ιδιωτικοποίηση οργανισμούς β ιε
χνολογικπ-λειτουργική αναβάθμιση

ιης ΔΕΗ και των ενεργειακών μονάδων

οι οποίες το Ταμείο θέλει να
ιδιωτικοποιηθούν πλήρως και γ
εξασφάλιση εσόδων από διεθνείς δημοπρασίες

πώλησης ραδιοτηλεοπτικών
συχνοτήτων και αύξηση φορολογίας

στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

ΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Κοντολογίς όσα
δεν μπορεί να επιβάλει η εγχώρια
ελίτ στην κυβέρνηση προσπαθεί να
ία περάσει μέσω ΔΝΤ ως προαπαιτούμενα

ιών θεσμών Τα Π από τις
αρχές του μήνα αποκάλυψαν τις μεθοδεύσεις

των δανειστών που αποπει

ρώνται από τη μία να στεγνώσουν τον

βασικό πυλώνα της οικονομίας τον

χρηματοπιστωτικό κλάδο ώστε να
πετύχουν ιην απόλυτη έλλειψη ρευστότητας

Το σχέδιο Σόιμπλε ξαφνικός

θάνατος οε 30 ημέρες ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29/5 και από την άλλη
να επιβάλουν έναν δοτό πρωθυπουργό

Ετοιμάζουν κυβέρνηση Παπα

δήμου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13/6
που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα
δικά τους συμφέροντα αλλά και των
εντολέων του
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο αρχηγός

της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ζήτησε πρόσφατα τη συγκρότηση μεταβατικής

κυβέρνησης με πρωθυπουργό

πρόσωπο κοινής αποδοχής στην
οποία δεν θα μετέχει ούτε ο ίδιος για
να μην επωμιστεί το κόστος ίων χαριστικών

εκχωρήσεων ούτε ο κ Τσί

πρας γιατί οε μια τέτοια περίπτωση
δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν
ία deals Η πρόταση έγινε δεκτή από
το ΠΑΣΟΚ όχι όμως και από το Ποτάμι

Οι επικεφαλής των δύο αυτών

κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτές τις

ημέρες κινούνται στους διαδρόμους
της Κομιοιόν συζητώντας προφανώς
και τα οενάρια περί κυβέρνησης ειδικού

σκοπού σε περίπτωση αποτυχίας
των διαπραγματεύσεων κατ παρουσίασης

Plan Β από τους πιστωτές
Λεπτομέρεια εθνική ομοψυχία ζητεί

από την Ελλάδα και ο πρόεδρος
της Ε Ε Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με τον
οποίο ο κ Σαμαράς συνομιλεί και συναντάται

τακτικά Πρόκειται για το ίδιο

πρόσωπο που μπροστά στις κάμερες
αγκαλιάζει πατρικά τον πρωθυπουργό

κατ πίσω από τις κλειστές πόρτες
των συσκέψεων ναρκοθετεί οποιαδήποτε

διαπραγμάτευση

Συνέταιροι
στο μεγάλο
φαγοπότι

Σύμφωνα με την πρόταση της
κυβέρνησης για τις ιδιωτικοποιήσεις

η οποία αρχικώς
αποτελούσε βάση καλής συζήτησης

για τους Ευρωπαίους

υπουργούς Οικονομικών
και αργότερα δυναμιτίστη
κε από το ΔΝΤ θα οριστικοποιηθούν

οι όροι για την
πώληση των λιμένων του
Πειραιά της Θεσσαλονίκης
και του φορέα εκμετάλλευσης

σιδηροδρόμων ενώ θα
επεκταθεί η σύμβαση παραχώρησης

του Διεθνούς Αερολιμένα

Αθηνών Οσο
δε για την ακίνητη περιουσία

του ΤΑΙΠΕΔ θα καθοριστούν

ετήσιοι στόχοι εσόδων
που θα συνάδουν με τον γενικό

στόχο εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις

Ολα αυτά υπό
τους όρους α της προστασίας

των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και β της διατήρησης

της συμμετοχής του
Δημοσίου σε ένα σημαντικό
ποσοστό Για τη ΔΕΗ και την
αγορά ενέργειας το πλέον
κοινωνικό αγαθό π κυβερνητική

θέση είναι ξεκάθαρη
Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί

αλλά να αναβαθμιστεί
χρηματοοικονομικά και

τεχνολογικά Αντιθέτως η
προηγούμενη συγκυβέρνηση
Ν Δ ΠΑΣΟΚ είχε ήδη ολοκληρώσει

τις διαγώνιοι ικές
διαδικασίες για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση των μεγαλύτερων

λιμένων της χώρας
των 1 1 αεροδρομίων της τεράστιας

έκτασης του Ελληνικού

της μικρής ΔΕΗ του
ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ παρόχου
της ηλεκτρικής ενέργειας
των μαρίνων και της τουριστικής

ακτογραμμής του Λεκανοπεδίου

Αττικής Η διαπλοκή

όπως και στον ΟΠΑΠ
ετοιμαζόταν να βουτήξει
στα βαθιά και επειδή δεν τα
κατάφερε όταν άλλαξε η κυβέρνηση

απευθύνθηκε στο
ΔΝΤ πετυχαίνοντας έτσι να
συμπεριλάβει ως θέση της
τρόικας την εξ ολοκλήρου
ιδιωτικοποίηση των πάντων

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με στελέχη του κόμματος του απέναντι στον Πιερ Μοοκοβισί
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Η αντίδραση
στο θέμα

του e-τζόγου

Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι
ποιος θα παίξει και με το αζημίωτο τον

ρόλο του μεγάλου χορηγού των καλά

εκπαιδευμένων από το ΔΝΤ διαχειριστών

της κοινής γνώμης Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες σε αυτό το ερώτημα

π κυβέρνηση βλέπει ως προσφορότερο

όλων τον ιδιωτικό πλέον ΟΠΑΠ
ο οποίος δεν έχει καμία υποχρέωση να
δίνει λογαριασμό για το διαφημιστικό
και χορηγικό πρόγραμμα του Μέχρι εδώ
όλα αυτά είναι γνωστά και γενικά και τα
μνημονιακά Μέσα που είχαν αναλάβει
τον ρόλο της τρομοκράτησης του ελληνικού

λαού έχουν φροντίσει να κουκουλώσουν

το θέμα και να μειώσουν το βάρος

της κατάθεσης Ρουμελιώτη Το νέο

ζήτημα που προκύπτει είναι οι πληροφορίες

για τα ανταλλάγματα που ζητά
ο ιδιωτικός ΟΠΑΠ ο οποίος δεν ξοδεύει
χρήματα για πλάκα Παράλληλα ο

Οργανισμός

έχει συναίσθηση του νομικού
κενού στο οποίο κινείται το ζήτημα του
ιδιωτικού μονοπωλίου του τζόγου μετά
την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων της 24/1/1 3 που

θέτει τις αυστηρές προϋποθέσεις ενός
μονοπωλίου του τζόγου και προσδιορίζει

τις δύο σημαντικές παραμέτρους στις
οποίες οφείλουν να εστιάζουν με προσήλωση

οι κρατικές ρυθμιστικές Αρχές
Οι δύο αυτές παράμετροι είναι α ο περιορισμός

της εξάπλωσης του τζόγου και
β η αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων

και συγκεκριμένα του ξεπλύματος

χρήματος Αυτό που πραγματικά
συνέβη όμως είναι ότι παρά το ανακοινωμένο

πρόγραμμα ραγδαίας επέκτασης

των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ που επ

ουδενί δεν θα μπορούσαν να καλύψουν
την πρώτη προϋπόθεση και το χαλαρό

πλαίσιο π.χ ανώνυμα δελτία το ΣτΕ

εξέδωσε απόφαση που ενέκρινε το υπό

προϋποθέσεις μονοπώλιο χωρίς να διευκρινίζει

αν πρόκειται για επίγειο ή δι
αδικτυακό στοίχημα λοταρία κ.λπ Ετσι

μπόρεσαν να δικαιολογηθούν οι άδειες
που φόρτωσαν οι ηγεσίες Βενιζέλου
και Στουρνάρα στον ΟΠΑΠ χωρίς τελικά

όμως αυτές να κατορθώσουν να ανεβάσουν

το τίμημα του Οργανισμού που
πουλήθηκε με βάση τις ισχνές χρηματιστηριακές

αποτιμήσεις Είναι δυνατόν
λοιπόν το Brussels Croup να απορρίψει
τα ισοδύναμα του κ Τσίπρα που ζητούσε

φορολόγηση του ηλεκτρονικού τζόγου

Είναι μήπως τυχαίο ότι μερίδα των
MME ξεσηκώθηκε κατά της απόφασης
της νέας διοίκησης της Επιτροπής Ελέγχου

Παιγνίων με την οποία αυστηροποι
είται ο κανονισμός διάδοσης του τζόγου
Το ΔΝΤ όλως περιέργως σε αυτή την περίπτωση

και με προφανή τα οφέλη για
την πλευρά του ΟΠΑΠ όχι μόνο έκρινε

ως μη αξιόπιστη την προοπτική των
εσόδων από το διαδικτυακό στοίχημα
και τη λοταρία αλλά και με τη βοήθεια
των επικοινωνιολόγων του ΟΠΑΠ σ.σ

πρόκειται για τους ίδιους που είχε στο
γραφείο του στην ΤτΕ ο Γ Προβόπουλος
όταν σπεκουλάριζαν υπέρ του Μνημονίου

το 201 0 κατάφερε α να πνίξει
την ταύτιση της Λαγκάρντ με τον ΟΠΑΠ
και β να κατακεραυνώσει όσους επεχείρησαν

να θίξουν τα γιγάντια επιχειρηματικά

συμφέροντα
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ΗΠειρούλα
οΣταθάκι
και οι άλλοι
Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αναλάβει
να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες

συμβάσεις την κατασκευή έργων και τις προμήθειες
αγαθών στο Δημόσιο θα συμμετέχει η κυρία Πετρού
λα Σαρτζετάκη Η γοητευτική κόρη του πρώην Προέδρου

της Δημοκρατίας η οποία πρόσφατα με απόφαση

του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
τέθηκε επικεφαλής της Εηττροττής Προμηθειών
Υγείας ΕΠΥ φιγουράρει στη σύνθεση της αμελούς
εππροπής που συστήνει ο υπουργός Οικονομίας
Γιώργος Σταθάκης Πρόκειται για το νέο πλαίσιο των

δημόσιων συμβάσεων που είχε θεσμοθετήσει η

προηγούμενη κυβέρνηση αλλά ίηλώνει χωρίςπολλές

σκέψεις η τωρινή ως ακατάλληλο και μη συμβατό με
την κοινοτική νομοθεσία
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Αιφνιδιαστικό δημοψήφισμα για χη συμφωνία με πραγματικό δίλημμα...

«Ναι» ή «Οχι» στο αιρώ
ο Ο κ.Τσίπρας αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία και μεταθέτει την ευθύνη
στον λαό ©Τυχοδιωκτισμό καταγγέλλει σύσσωμη η αντιπολίτευση ο Εκπληκτοι
οι Ευρωπαίοι, αποσύρουν την πρόταση και συζητούν plan Β για την Ελλάδα
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A4 4 ΤΟ ΒΗΜΑ

Πολιτικά
Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

Οκ Τσίπρας
προσέρχεται την
Παρασκευή στη
συνεδρίαση στο
Μαξίμου λίγο μετά
την επιστροφή του
από τις Βρυξέλλες και
λίγες ώρες προτού
ανακοινώσει την
απόφασή του για
δημοψήφισμα

KôÀnes με δίλημμα
για το ευρώ
Η επιλογή της ρήξης και ο κίνδυνος επικίνδυνων
περιπλοκών για τη χώρα Οι συζητήσεις στην
κυβέρνηση ο εκνευρισμός και οι αποφάσεις

Αποσύρουνιν πρόταση
οι Ευρωπαίοι

Πληροφορίες
που μεταδίδονται
από τις Βρυξέλλες

αναφέρουν
ότι αποσύρεται
η πρόταση των
θεσμών και δεν
πρόκειται να
συζητηθεί στο
Eurogroup Οι
Ελληνες θα ψηφίσουν

επί μιας
συμφωνίας που
δεν είναι πια πάνω

στο τραπέζι
δήλωσε χαρακτηριστικά

ένας
αξιωματούχος
για να προσθέσει

Είναι ώρα για το
Plan Β
Από την πλευρά
τους δύο άλλοι
ευρωπαίοι αξιωματούχοι

τόνισαν
ότι η πρώτη αντίδραση

στο
δημοψήφισμα

θα
είναι τα capital
controls

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

Στην πλέον ριψοκίνδυνη επιλογή

από οικονομικής κοινωνικής

και πολιτικής άποψης οδηγήθηκε

ο κ Αλ Τσίπρας την
Παρασκευή προκηρύσσοντας
δημοψήφισμα με δίλημμα το
Ναι ή το Οχι στη συμφωνία

που προτείνουν οι εταίροι και
την οποία η κυβέρνηση απορρίπτει

επιλέγοντας τη ρήξη με
τους εταίρους

Το βάρος
στους πολίτες
Με τον τρόπο αυτόν ο Πρωθυπουργός

μεταθέτει στους πολίτες
το βάρος της απόφασης για κάτι
πολύ μεγαλύτερο από τη συμφωνία

την ίδια καθώς για ολόκληρη
την Ευρώπη η απόφαση που

καλούνται να λάβουν οι έλληνες
πολίτες την ερχόμενη Κυριακή 5
Ιουλίου μοιραία μεταφράζεται
στο αν η χώρα θα παραμείνει
στο ευρώ και θα διαφυλάξει
τις κατακτήσεις της σε όλα τα
πεδία οι οποίες συντελέστηκαν
την προηγούμενη 40ετία

Σύμφωνα με πληροφορίες
η απόφαση του κ Τσίπρα δεν
ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής

άμα τη επιστροφή
του από τις επεισοδιακές συναντήσεις

των Βρυξελλών Το
βέβαιον είναι ότι στο κεντρικό
επιτελείο της κυβέρνησης η σκέψη

προϋπήρχε Στις 19 Απριλίου

2015 ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης I Δραγασάκης σε
συζήτησή του με Το Βήμα είχε
ερωτηθεί Σκέφτεστε την προσφυγή

στις κάλπες ή την προκήρυξη

δημοψηφίσματος Η

απάντησή του ήταν Στο πίσω
μέρος του μυαλού μας αυτές
είναι δυνατότητες αναζήτησης
διεξόδου εφόσον διαπιστωθεί
αδιέξοδο Οπως μεταφέρουν
με υπονοούμενα και μετρημένες
αναφορές πρόσωπα που βρέθηκαν

κοντά στον Πρωθυπουργό
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης

εβδομάδας η απόφαση
του Πρωθυπουργού ουσιαστικά
ελήφθη ήδη από τις αρχές της
προηγούμενης εβδομάδας Ειδικότερα

από τη στιγμή που η
πρόταοη που έφερε την υπογραφή

του κ Τσίπρα και προέβλεπε
τις εναλλακτικές προτάσεις της
κυβέρνησης απορρίφθηκε από
τους εκπροσώπους των δανειστών

η σκέψη περί δημοψηφίσματος

κέρδισε έδαφος
Εκτιμάται δε ότι στην απόφαση

αυτή τη σύμφωνη γνώμη τους
εξέφρασαν ο στενός του συνεργάτης

Ν Παιτπάς και ο υπουργός
Οικονομικών I Βαρουφάκης ο
οποίος έσπευσε να επικροτήσει
την ανακοίνωση του κ Τσίπρα με
αναρτήσεις του οτα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης
Αυτόπτες μάρτυρες στις συναντήσεις

των Βρυξελλών μετέφεραν

την έντονη ανησυχία τους νια
τις εξελίξεις επηρεασμένοι από
ένα στοιχείο τον συνεχή εκνευρισμό

και την έντονη συναισθηματική

φόρτιση του κ Τσίπρα ο
οποίος στο περιθώριο των συναντήσεων

είχε συχνά εκρήξεις οργής

και δήλωνε δεν είναι αυτό
η Ευρώπη επικαλούμενος κατ
επανάληψη τη δημοκρατία και
την αλληλεγγύη

Οπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές

ο κύβος ουσιαστικά ερρίφθη

επεπα απο τη σύντομη συνάντηση
του Πρωθυπουργού με την

Ανγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά

Ολάντ το πρωί της Παρασκευής

από την οποία προσδοκούσε

θετικό αποτέλεσμα χωρίς
πάντως να τους ενημερώσει για
την απόφασή του

Ακολούθησε η δήλωση του κατά

την αποχώρηση του από τις
εργασίες της Συνόδου στην οποία
μίλησε για εκβιασμούς και τελεσίγραφα

χωρίς όμως κανείς
να υποψιαστεί τι ακριβώς είχε στο

μυαλό του Ανυποψίαστοι ήταν

και οι περισσότεροι υπουργοί της
κυβέρνησης οι οποίοι ανέμεναν
παγωμένοι την επισιροφή του κ
Τσίπρα στην Αθήνα

Η απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργικού Συμβουλίου

να προκηρύξουν δημοψήφισμα
στην παρούσα συγκυρία και

τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
υποκρύπτει σύμφωνα με τις εκπ
μήσεις πολιτικών παραγόντων
από τις δυνάμεις του δημοκρατικού

τόξου πολλούς κινδύνους
περιπλοκής

Σύμφωνα με κάποιες πρώτες

αντιδράσεις η προκήρυξη δημοψηφίσματος

πέραν των διαδικαστικών

ζητημάτων που με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούν
να λυθούν επιδεινώνει δραματικά

το περιβάλλον για την επόμενη
ημέρα με σοβαρότερο κίνδυνο
αυτόν του διχασμού των πολιτών
για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες

δεκαετίες ήταν λυμένο τη
θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση και στην ΟΙΝΕ

Κάλπη σε κλίμα πόλωσης
Ηδη από τις πρώτες δηλώσεις
και τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση

του δημοψηφίσματος
διαφάνηκε πως η πόλωση θα κυριαρχήσει

Μείζον θέμα εγείρεται
σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του
αποτελέσματος

Η κυβέρνηση παίρνοντας θέση
υπέρ του Οχι στη συμφωνία θεωρεί

δεδομένο ότι ένα ενδεχόμενο
τέτοιο αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται

και Οχι στο ευρώ χωρίς να
υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό
θα εκληφθεί με τον ίδιο τρόπο
και από τους εταίρους Μάλλον
το αντίθετο δεδομένων των δηλώσεων

που έχουν προηγηθεί σε
ανύποπτο χρόνο αλλά και με βάση

όσα είχαν διαμειφθεί όταν ο
Γ Παπανδρέου είχε εκδηλώσει
αντίστοιχη πρόθεση το 201 1

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση

χάσει το δημοψήφισμα και
οι πολίτες αποφασίσουν Ναι η
κυβέρνηση παρά τη νωπή λαϊκή
εντολή που έλαβε προ πέντε μηνών

σιην ουσία θα έχει απολέσει
κάθε πολιτική νομιμοποίηση και
θα είναι αναγκασμένη να παραδώσει

την εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα
Στο μεταμεσονύκτιο διάγγελμά του της
Παρασκευής ο Πρωθυπουργός ανέφερε
μεταξύ άλλων

Μετά από πέντε μήνες σκληρής
διαπραγμάτευσης οι εταίροι μας
δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό

Eurogroup σε μια πρόταση
τελεαίγραφο προς την ελληνική δημοκρατία

και τον ελληνικό λαό
Ενα τελεσίγραφο που αντίκειται στις

ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρώπης

Στις αξίες του κοινού ευρωπαϊκού
μας οικοδομήματος

Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση

να αποδεχτεί μια πρόταση που
συσσωρεύει νέα δυσβάσταχτα βάρη

στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την
ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας
και οικονομίας όχι μόνο συντηρώντας

την αβεβαιότητα αλλά και διογκώνοντας

ακόμα περισσότερο τις
κοινωνικές ανισότητες

Περιγράφοντας τη θέση της κυβέρνησης

ο Πρωθυπουργός είπε
Στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για

την αποδοχή από τη μεριά μας μιας
αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας
δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να
ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και
οικονομικά σας καλώ να αποφασίσετε

κυρίαρχα και περήφανα όπως η
ιστορία των Ελλήνων προστάζει Στον

αυταρχισμό και στη σκληρή λιτότητα
να απαντήσουμε με δημοκρατία με
ψυχραιμία και αποφασιστικότητα Η
Ελλάδα τόπος που γέννησε τη δημοκρατία

να στείλει μια ηχηρή απάντηση
δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή και τη
παγκόσμια κοινότητα Και δεσμεύομαι

προσωπικά ότι θα σεβαστώ το
αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας
επιλογής όποιο και αν είναι αυτό Και
είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιλογή
σας θα τιμά την ιστορία της πατρίδας
μας και θα στείλει μήνυμα αξιοπρέπειας

σε ολόκληρο τον κόσμο Σε
αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι
να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι το

κοινό σπίτι των λαών της Οτι στην
Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και
φιλοξενούμενοι

Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει
αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης
και η Ευρώπη αναπόσπαστο κομμάτι

της Ελλάδας Ομως Ευρώπη χωρίς

δημοκρατία θα είναι μια Ευρώπη
χωρίς ταυτότητα και χωρίς πυξίδα
Σας καλώ όλους και όλες με εθνική

ομοψυχία ενότητα και ψυχραιμία
να πάρουμε τις αποφάσεις που μας
αξίζουν Για εμάς για τις επόμενες
γενιές για την ιστορία των Ελλήνων
Για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια
του λαού μας
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Η συμφωνία οι KôÀnes και τα σενάρια
των Ευρωπαίων για την επόμενη μέρα
Οι σχεδιασμοί των εταίρων για την τύχη της χώρας μας Οι επιλογές οι συζητήσεις για μέτρα
και χρηματοδότηση το ενδεχόμενο εκλογών και ο συμβιβασμός που δεν ήρθε

Σε τέσσερις μήνες
διαπραγματεύσεων

το έλλειμμα
εμπιστοσύνης
ανάμεσα στις
τρεις πλευρές Ελλάδα

ΔΝΤ και EE

διευρύνθηκε

Ο Αλέξης Τσί
πρας δεν ήθελε να
επιστρέψει στην
Αθήνα χωρίς να
έχει εξασφαλίσει
συμφωνία για την
κάλυψη των

χρηματοδοτικών

αναγκών

της χώρας
και τη ρύθμιση
του χρέους

Μετά την ελληνική
αντίδραση ότι

τα ποσά κρίνονται

ανεπαρκή
καθώς δεν υπάρχει

καμία πρόβλεψη
για τα ποσά

που το Ελληνικό
Δημόσιο έχει πληρώσει

στους δανειστές

του από
εσωτερικό δανεισμό

έγκυρες πηγές

διαβεβαίωναν
ότι η συμφωνία
θα κάλυπτε πλήρως

και αυτές τις
ανάγκες

ΡΕΠΟΡΤΑΖΖΩΗΣΤΧηΛΗΣ

Δραματική τροπή πήρε το διαφαινόμενο

τις τελευταίες εβδομάδες
ναυάγιο των διαπραγματεύσεων
της κυβέρνησης με τους ευρωπαίους

εταίρους και το ΔΝΤ για την
παράταση της βοήθειας προς τη
χώρα Η απόφαση του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα να θέσει
στην κρίση του ελληνικού λαού
την πρόταση και τους όρους των
δανειστών για συμφωνία λέγοντας

όχι ο ίδιος φέρνει πλέον
στο προσκήνιο όλα τα δυσμενή
σενάρια για την επόμενη ημέρα

Λίγες ώρες πριν από το
προγραμματισμένο

για το Σάββατο
ραντεβού του Eurogroup όσοι
είχαν εμπλακεί σπς διαπραγματεύσεις

με την Ελλάδα νομικοί
σύμβουλοι και σε υψηλότερο επίπεδο

πολιτικοί εργάζονταν πάνω
σε τρία σενάρια για την τύχη της
χώρας μας

Εμπιστοσύνη μηδέν
Το Plan Α να υπάρξει συμφωνία

το Plan Β να οδηγηθούμε
σε ναυάγιο και στη συνέχεια να
διακοπεί η ρευστότητα σπς ελληνικές

τράπεζες και να επιβληθούν

περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων

και το Plan C ο Αλέξης
Τσίπρας να αναζητήσει διέξοδο
σπς κάλπες

Η ανάλυση όμως και των τριών
σεναρίων οδηγούσε σε μία και μοναδική

ασφαλή για όλους λύση•Να υπάρξει συμφωνία με τους
Ελληνες δεδομένου ότι η απόσταση

για τα δημοσιονομικά μέτρα

ήταν πλέον τόσο μικρή που
αν άλλαζες την πρόβλεψη για τον

ρυθμό ανάπτυξης κατά δύο δέκατα

έκλειναν όλες οι διαφορές για
το μεγάλο ζητούμενο που είναι η
διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων

Πράγματι οι διαφορές στα μέτρα

είχαν περιοριστεί στα εξής
σημεία• Αν θα ανεβεί ο συντελεστής
ΦΠΑ στην εστίαση στο 23 και

αν θα επιστρέφεται στους κατοίκους

των νησιών της άγονης
γραμμής η επιβάρυνση από την
κατάργηση της έκπτωσης 307ο• Αν η μεταβατική περίοδος για
την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

και η αύξηση
του ορίου ηλικίας για όλους στα
67 θα διαρκούσε ως το 2022 ή
ως το 2025

Το ερώτημα που τίθεται είναι
γιατί οι εταίροι και η κυβέρνηση
δεν τα έβρισκαν τόσες ημέρες

Η απάντηση για όλους όσοι
παρακολούθησαν το μηρα ντε
φερ του Αλέξη Τσίπρα πρώτα
απ όλα με την Κριστίν Λαγκάρντ
και δευτερευόντως με τον ειρηνοποιό

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι

εύκολη
1 Γιατί σε τέσσερις μήνες διαπραγματεύσεων

το έλλειμμα
εμπιστοσύνης ανάμεσα σης τρεις
πλευρές Ελλάδα ΔΝΤ και EE

διευρύνθηκε
2 Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν
ήθελε να επιστρέψει στην Αθήνα
χωρίς να έχει εξασφαλίσει συμφωνία

για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών

αναγκών της χώρας
και τη ρύθμιση του χρέους με τέ
τοιον τρόπο ώστε να μη χρειαστεί
τον Δεκέμβριο τρίτο Μνημόνιο

Σε αυτό το κλίμα όλα τα σε¬

νάρια ήταν στο τραπέζι των Ευρωπαίων

Plan Α Να υπάρξει συμφωνία
για παράταση του προγράμματος
και η κυβέρνηση να τη φέρει στη
Βουλή την Κυριακή ή το αργότερο
τη Δευτέρα Υπό αυτή την προϋπόθεση

τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα

συνεδρίαζαν τα κοινοβούλια χωρών

της ευρωζώνης για να εγκρίνουν

την παράταση και τους νέους
όρους του προγράμματος Κανείς
δεν είχε βέβαια προβλέψει τη λύση

που επέλεξε ο Πρωθυπουργός
για το δημοψήφισμα

Plan Β Να μην υπογράψει η
Ελλάδα με αποτέλεσμα να εκπνεύσει

το τρέχον πρόγραμμα την
1η Ιουλίου Σε αυτή την περίπτωση

τη σκυτάλη θα πάρει η ΕKT
Ο κίνδυνος διακοπής της ρευστότητας

στις ελληνικές τράπεζες
και η επιβολή περιορισμών στην
κίνηση κεφαλαίων θα είναι πιο
κοντά από ποτέ

Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή

Ενωση είναι προετοιμασμένη

να ανοίξει μια γραμμή
έκτακτης χρηματοδότησης και να

παράσχει βοήθεια εφόσον κριθεί

αναγκαία προς την Ελλάδα
Plan C Να μην υπογράψει η

κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός
να ζητήσει από τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας άμεση προσφυγή
σπς κάλπες Ολοι πίστευαν ότι
οι εκλογές και όχι το δημοψήφισμα

θα ήταν μονόδρομος για
τον κ Τσίπρα

Σε αυτή την περίπτωση η
οποία συζητήθηκε έντονα σε πολιτικούς

και νομικούς κύκλους της
Ευρωπαϊκής Ενωσης το ερώτημα
που ετέθη χωρίς να μπορεί να δοθεί

απάντηση είναι π θα γίνει αν
τελικά ο Τσίπρας κερδίσει πάλι

ης εκλογές και μάλιστα βγει ενισχυμένος

Ετσι όλοι και όλα επιστρέφουν

στο Plan Α δηλαδή την
ανάγκη να υπάρξει συμβιβασμός

Δεν φτάνουν τα λεφτά
Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου

με την οποία απορρίφθηκε
η πεντάμηνη παράταση του προγράμματος

ήταν σαφής Οπως
σημείωνε για το χρηματοδοτικό
κενό των επόμενων πέντε μηνών
η πρόταση των θεσμών αφορά
12 δισ ευρώ από ευρωπαϊκούς
θεσμούς συν 3,5 δισ ευρώ από
το ΔΝΤ συνολικά δηλαδή 15,5
δισ ευρώ που θα καταβληθούν
ως εξής• Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα αποδοθούν

τα κέρδη της ΕΚΤ του 20 14
από τα ομόλογα SMP ύψους 1 8
δισ ευρώ

• Στα μέσα Ιουλίου θα δοθούν
στη χώρα 4 δισ ευρώ από τον
EFSF Από αυτά τα 1,8 δισ ευρώ
θα προέρχονται από την τελευταία

δόση του δεύτερου μνη
μονιακού δανείου και 2,2 δισ
ευρώ θα προέλθουν από μέρος
των 10,9 δισ ευρώ του ΤΧΣ Από
αυτά τα 4 δισ ευρώ τα 3,5 δισ
ευρώ θα αποδοθούν στην ΕΚΤ
για αποπληρωμή ομολόγου ενώ
τα υπόλοιπα 500 εκατ ευρώ θα
τεθούν στη διάθεση του ΕΣΠΑ• Αρχές Αυγούστου 4,7 δισ
ευρώ θα αποσπαστούν από τα
10,9 δισ ευρώ του ΤΧΣ ώστε να
αποπληρωθεί το έτερο ομόλογο
της ΕΚΤ

Τέλος τον Οκτώβριο 1,5 δια
ευρώ από τα κέρδη της ΕΚΤ του
2015 από ελληνικά ομόλογα θα
αποδοθούν στο ΔΝΤ

Μετά την αντίδραση ότι τα
ποσά κρίνονται ανεπαρκή καθώς
δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για
τα ποσά που το Ελληνικό Δημόσιο
έχει πληρώσει στους δανειστές
του από εσωτερικό δανεισμό
έγκυρες πηγές διαβεβαίωναν ότι
η συμφωνία θα καλύπτει πλήρως
και αυτές τις ανάγκες Οι πληροφορίες

ήθελαν τη λύση να συνδέεται

με τη συμμετοχή του ΔΝΤ
στο πρόγραμμα

ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η τελευταία πρόταση για το xpéos
Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους
είχε ήδη ανοίξει μεταξύ των εταίρων Οπως

μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία έκθεση η
οποία έχει παρουσιαστεί στους βουλευτές
του γερμανικού κοινοβουλίου υπογραμμίζει
τις σημαντικές διαφορές του ΔΝΤ το οποίο

απορρίπτει το βασικό σενάριο της Κομι
σιόν για την πορεία του ελληνικού χρέους
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ
το ελληνικό χρέος θα είναι υψηλότερο του

βασικού σεναρίου κατά 18 το 2022 καθιστώντας

δυσκολότερη την αποπληρωμή του
Βάσει των εκτιμήσεών του η Ελλάδα

θα χρειαστεί περαιτέρω επιμήκυνση των

ωριμάνσεων και νέα μείωση των επιτοκίων

ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
Κατόπιν τούτου και λίγες ώρες αργότερα

έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

έβαλε στο τραπέζι μια νέα πρόταση
που καλύπτει τις απαιτήσεις του ΔΝΤ

και μπορεί να ικανοποιήσει εν μέρει και
το ελληνικό αίτημα για ελάφρυνση του
χρέους Σύμφωνα με τις πληροφορίες
η πρόταση προβλέπει• Την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας
των δανείων της Ελλάδας προς το EFSF
από 32,5 χρόνια σήμερα στα 40 χρόνια
• Την επιμήκυνση της περιόδου χάριτος
που ξεκίνησε το 2012 και λήγει το 2022
ως το 2026

Επίσης προβλέπει ότι οι τόκοι των δανείων

που δεν καταβάλλονται αυτή την
περίοδο θα κατανεμηθούν από το 2026
ως τη λήξη των δανείων

Οι αποφάσεις όμως του Πρωθυπουργού
ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα φορτισμένος

από πς πολυήμερες διαπραγματεύσεις

στις Βρυξέλλες φαν διαφορετικές
αναζητώντας διέξοδο στο δημοψήφισμα
της ερχόμενης Κυριακής
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Στις Κάννες ο
Νικολά Σαρκο
ζί απευθύνθηκε
στον κ Παπανδρέου

με γαλλικά
που έμειναν

στην Ιστορία
και έθεσε χωρίς
περιστροφές εκ
μέρους και της
κυρίας Μέρκελ
το δίλημμα Ανάκληση

του
δημοψηφίσματος

ή άμεση διεξαγωγή

δημοψηφίσματος

με μόνο
ερώτημα ναι ή
όχι στη συμμετοχή

της χώρας στο
ευρώ

Οταν ο Toinpas
καταδίκαζε
το δημοψήφισμα
Είχε ταχθεί όπως και τα άλλα κόμματα
της αντιπολίτευσης κατά της πρότασης
που είχε κάνει ο Γ Παπανδρέου

4
Στις Κάννες τον Νοέμβριο του 2θπ η Αννκελα Μέρκελ και ο Νικολό
Σαρκοζί έθεσαν στον Γ Παπανδρέου το δίλημμα ανάκληση του
δημοψηφίσματος ή διεξαγωγή του με θέμα την παραμονή στο ευρώ

Ρεπορτάζ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΤΤΑΛΛΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλλοντας το
δημοψήφισμα ξύπνησε τις μνήμες της
πτώσης της κυβέρνησης Παπανδρέου
Ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγγειλε το
δημοψήφισμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΠαΣοΚ αιφνιδιάζοντας τον λαό αλλά

και τους ευρωπαίους ηγέτες Αφορμή
ήταν η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου
η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

και επεισόδια ακόμη και κατά του
τότε Προέδρου της Δημοκροτίας Κάρολου

Παπούλια στην παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου Σε μία εβδομάδα η Ελλάδα
είχε άλλον πρωθυπουργό

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και κατέληξαν

στη συνάντηση των Καννών που

συγκλόνισε την Ελλάδα και την Ευρώπη
Την Τρίτη 1η Νοεμβρίου το Υπουργικό
Συμβούλιο που συγκάλεσε εκτάκτως ο κ
Παπανδρέου διχάστηκε στην προυπτική
του δημοψηφίορατος Ο Πρωθυπουργός
θεωρούσε το δημοψήφισμα μια ξεκάθαρη

εντολή μια ευκαιρία να μιλήσει ο
λαός προκειμένου να αποφευχθούν οι
εκλογές και η χρεοκοπία Αρκετοί υπουργοί

ανησυχούσαν πιστεύοντας ότι το ρίσκο

είναι μεγάλο Τελικώς το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι το
δημοψήφισμα θα είχε ένα ερώτημα το
οποίο δεν θα αφορούσε τη συμμετοχή
της Ελλάδας στην Ευρώπη και στο ευρώ

Κατά του δημοψηφίορατος τάχθηκαν
όλα τα κόμματα με σκληρές δηλώσεις

Ο Αντ Σαμαράς χαροκτηρισε τον κ Παπανδρέου

αδίστακτο και επικίνδυνο
επειδή πέταξε σαν κέρμα στον αέρα την
παραμονή της χώρας στην ΕΕ Ο Αλ
Toiπρος μιλούσε για έναν πρωθυπουργό
σε απελπιστική κατάσταση και προσέθετε

ότι η πραγματική πτώχευορ θα συμβεί
πολύ προτού φτάσουμε στην κάλπη Ο Φ
Κουβέλης επέκρινε τις ψευδώνυμες επιλογές

και ζητούσε πρόωρες εκλογές Ο Γ
Καρατζαφέρης κατέκρινε το επισφρά
νισμα μιας τυχοδιωκτικής πολιτικής

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός

ενημέρωσε τηλεφωνικά το προ)ί
τον κ Βενιζέλο ο οποίος είχε εισαχθεί σε

κλινική με πόνους στην κοιλιακή χώρα
ότι η Αννκελα Μέρκελ και o Νικολά Σαρκοζί

τους έχουν καλέσει σε συνάντηση
στις Κάννες Στην κυβερνητική αποστολή
μετέχουν οι Φ Σαχινίδης Γ Ζανιάς ο

πρέσβης Δ Παρασκευόπουλος διευθυντής

του διπλωματικού γροφείου του
πρωθυπουργού και Ν Ζιώγας συνεργάτης

του κ Παπανδρέου
Στη διάρκεια της πτήσης ο κ Παρασκευόπουλος

προειδοποίησε ότι η συνάντηση

θα είναι πολύ δύσκολη Ο κ Βενιζέλος

μετέφερε μια άκρως ανησυχητική
συνομιλία με τον Γ Προβόπουλο ο οποίος

μετείχε σε έκτακτη άτυπη συνεδρίαση
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΤ την
οποία συγκάλεσε ο Zav-Κλοντ Τρισέ Η
απειλή που διατυπώθηκε για τον κίνδυνο
να σταματήσει η ροή χρηματοδότηορςτου
ελληνικού συστήματος από ευρωπαϊκές
πηγές αν διεξαγόταν το δημοψήφιορα
δεν επιδεχόταν αμφισβήτηση

Στις Κάννες στο περιθώριο της Συνόδου

των G20 πραγματοποιήθηκε μία από
τις πιο θυελλώδεις ευρωπαϊκές συσκέψεις
Ο γάλλος πρόεδρος απευθονθηκε στον κ
Παπανδρέου με γαλλικά που έμειναν
στην Ιστορία και έθεσε χωρίς περιστροφές

εκ μέρους και της κυρίας Μέρκελ το
δίλημμα Ανάκληορ του δημοψηφίορατος
ή άμεση διεξαγωγή δημοψηφίορατος με
μόνο ερώτημα ναι ή όχι στη συμμετοχή
της χώρας στο ευρώ Οτιδήπστε άλλο
είπε δημιουργεί επικίνδυνη νομιορατική
κατάσταση στην ευρωζώνη Στη λήξη της
συνεδρίαορς Σαρκοζί και Μέρκελ ζήτησαν
από τον Zav-Κλοντ Γιούνκερ να προετοι
μάσει μαζί με τον Βόλφνκαννκ Σόιμπλε
και τον κ Βενιζέλο το σενάριο μιας πιθανής

εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ Ο
κ Βενιζέλος αρνείται να συνεργαστεί και
ο τότε πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου
επικαλείται κυβερνητικές υποχρεώσεις
και αναχωρεί από τις Κάννες

Ακολούθησαν οι δηλώσεις της κυρίας
Μέρκελ και του κ Σαρκοζί στις κάμερες
Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στην

Ευρώπη αλλά υπάρχει η μονομερής
απόφαση για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος

είπε η καγκελάριος Επιπλέον
ανακοίνωσε το ερώτημα του δημοψηφίορατος

Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει
στην ευρωζώνη ή όχι Στο ίδιο κλίμα
ηταν και οι δηλώσεις Σαρκοζί

Ο κ Παπανδρέου που δεν παρακολουθούσε

τις δηλώσεις των ομολόγων του
ανακοίνωσε στα διεθνή μέσα ενημέρωορς
Είμαστε μέλη της ευρωζώνης αλλά ως

μέλη έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις

Προτείναμε να αποφασίσει
δημοκρατικά ο ελληνικός λαός μέσω
δημοψηφίσματος την κύρωση της συμφωνίας

Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός
έχει τη σοφία και τη γνώση να πάρει τις
σωστές αποφάσεις που θα εγγυηθούν
τη σταθερή συμμετοχή της χώρας μας
στην ευρωζώνη

Στην πτηση της επιστροφής ο κ Βενιζέλος

πρότεινε συνάντηση των πολιτικών
αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκροτίας

ώστε να ανακληθεί το δημοψήφιορα Η
πρόταση του δεν απορρίπτεται αλλά ούτε
εφαρμόζεται Τότε ενημερώνει τον πρωθυπουργό

ότι κατά την άφιξή τους στις
5 το πρωί θο κάνει μια δήλωση για την
προστασία του τροπεζικού τυστήματος
Η δήλωση αυτή βάζει ταφόπλακα στο
δημοψήφιορα Την επόμενη ημέρα o κ
Παπανδρέου παροιτείται σε έκτακτη συνεδρίαση

του Υπουργικού Συμβουλίου
έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις

με τον κ Σαμαρο για τον οχηματιορό
άλλης κυβέρνησης Στις 1 1 Νοεμβρίου
έπειτα από έντονες παρα(τκηνιακές διεργασίες

ορκίστηκε πρωθυπουργός o
Λουκάς Παπαδήμος
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Εβδομάδα αγωνίας για
οικονομία κατ τράπεζες
Σε δημοψήφισμα βάζει η κυβέρνηση το βαρύ πακέτο μέτρων που ζητούν οι δανειστές
και φέρνει βάρη 8οΊσ ευρώ Δραγασάκης και Τσακαλωτος συναντώνται με τον Ντράγκι

Σε δημοψήφισμα κατέληξε το θρίλερ

των πολύμηνων διαπραγματεύσεων

με τους εταίρους που οδηγούσε
σε ένα βαρύ πακέτο μέτρων 8

δισ ευρώ τη διετία 2015-2016 με
στόχο την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος 2 του ΑΕΠ

Η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει
την πρόταση των δανειστών στην
κρίση του ελληνικού λαού καθώς
υπήρχαν έντονες αντιδράσεις εντός
και εκτός της κυβέρνησης
Εν όψει της κάλπης θα ζητηθεί ολιγοήμερη

παράταση του προγράμ¬

ματος και κάλυψη των αναγκών
ρευστότητας των τραπεζών Χθες
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής

υπουργός Ευκλείδης Τσακα
λώτος επρόκειτο να συναντηθούν με
τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντρά¬

γκι εν όψει της συνεδρίασης του διοικητικού

συμβουλίου της τράπεζας
την Κυριακή Το Βήμα παρουσιάζει

αναλυτικά το πακέτο των μέτρων
όπως είχαν διαμορφωθεί αργά το
βράδυ της Παρασκευής

ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΕΛ Β2-5
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Κυριακή 28 Ιουνίου 2θΐ

Ο βαρύς λογαριασμός των φόρων

Αύξηση ΦΠΑ
από 6,5 σε 13 στα ξενοδοχεία

από 1ης Ιουλίου 2015

ΦΠΑ 6 από 6,5 σήμερα
φάρμακα βιβλία θέατρα

Αύξηση ΦΠΑ στην εστίαση
σε 23 από 13 σήμερα

Αύξηση ΦΠΑ σε 23 από 13
σήμερα σε συσκευασμένα
τρόφιμα μακαρόνια ρύζι και
όσπρια κονσέρβες αναψυκτικά
κατεψυγμένα τρόφιμα
τοματοπολτοί και σάλτσες
σε κονσέρβες κ.λπ εισιτήρια
μεταφορών ταξί εισιτήρια
κινηματογράφων συναυλιών
ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά
κέντρα επισκευές κατοικιών
εφημερίδες από 6,5
Παζάρι για την κατάργηση

της έκπτωσης στον ΦΠΑ
των νησιών του Αιγαίου

Διατήρηση ΕΝΦΙΑ
χωρίς καμία μείωση

Ακόμη και αν μειωθούν
οι αντικειμενικές θα
προσαρμοστούν οι συντελεστές
για ετήσια έσοδα €2,65 δισ

Αύξηση φορολογίας
επιχειρήσεων σε 28 από 26
σήμερα

Κατάργηση φορολογικών
προνομίων στη ναυτιλία
με αύξηση φόρων στο τονάζ
και εφαρμογή νέου πλαισίου
φορολογίας

Φορολογικά
χτυπήματα σε
νοικοκυριά
επιχειρήσει
και τουρισμό
Νέο βαρύ φορτίο προβλέπειτο σχέδιο της συμφωνίας
μεταξύ Ελλάδας και θεσμών

Ακριβαίνουν λόγω ΦΠΑ
προϊόντα και υπηρεσίες με
αρνητικές συνέπειες και για τον
τουρισμό Παραμένει ο ΕΝΦΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΤΙΝΟΣ ΣΙ0.Μ0Π0ΥΛ0Γ

αρύ φορολογικό φορτίο
αρκετών δισεκατομμυρίων

§ C ευρώ αναμένεται να σηκώί σουν οι φορολογούμενοι και
MmJr οι επιχειρήσεις με τα μέτρα
που περιλαμβάνει το σχέδιο της συμφωνίας

μεταξύ Ελλάδας και θεσμών
Το μεγάλο βάρος θα πέσει οπς εισπράξεις

από ΦΠΑ έναν έμμεσο φόρο
που πλήττει φτωχούς και πλούσιους
χωρίς διακρίσεις και διαφοροποιήσεις

Οι νέοι συντελεστές που δρομολογούνται

θα επιφέρουν πρόσθετες
επιβαρύνσεις σε καταναλωτές όλων
των κατηγοριών ενώ στο παζάρι της
διαπραγμάτευσης έχει μπει η κατάργηση

ή μη της έκπτωσης στα νησιά
Οι θεσμοί κάνουν πίσω στην αύξηση
του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία στο 23

ωστόσο η αύξηση στο 13 από 6,5
φέρνει διπλασιασμό στην εν λόγω φορολογία

που αναμένεται να επηρεάσει
καπον τουρισμό Ενδεικτικά είναι τα
στοιχεία με τους συντελεστές ΦΠΑ
στον τουρισμό στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες όπως είναι για παράδειγμα

στην Τουρκία όπου ο αντίστοιχος
φόρος δεν ξεπερνά το 8 στην Κύπρο

το 9 στην Ισπανία στη Γαλλία
και στην Ιταλία στο 10 ξενοδοχεία
και εστίαση και στην Πορτογαλία 6
η διαμονή σε ξενοδοχεία και 23 η
εστίαση

Η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία
στο 13 αναμένεται να ισχύσει από
1ης Ιουλίου 2015 ενώ άμεση θα είναι
και η αύξηση στην εστίαση στο 23
από 13 σήμερα

Στα φάρμακα ιπα βιβλία και στα
θέατρα ο ΦΠΑ αναμένεται να μειωθεί
στο 6 από 6,5 σήμερα

Οι επιβαρύνσεις
Σημαντικές αυξήσεις οπς τιμές προϊόντων

και υπηρεσιών λόγω σημαντικής

αύξησης του ΦΠΑ στο 23 από
το 13 αναμένεται να παρατηρηθούν
στα συσκευασμένα τρόφιμα μακαρόνια

ρύζι και όσπρια κονσέρβες
αναψυκτικά κατεψυγμένα τρόφιμα
τοματοπολτοί σάλτσες σε κονσέρβες
κ.τΑ εισιτήρια μεταφορών εισιτήρια
κινηματογράφων ιδιωτικές κλινικές
διαγνωστικά κέντρα επισκευές κατοικιών

και εφημερίδες από 6,5
Δεν είναι όμως μόνο ο αυξημένος

ΦΠΑ που θα κληθούν να πληρώσουν
τα νοικοκυριά Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ

για τουλάχιστον μία διετία χωρίς
καμία μείωση ακόμη και αν μειωθούν
οι αντικειμενικές αξίες θα φέρει σε

Αυξάνεται στο ιοο η
προκαταβολή φόρου από
τις επιχειρήσεις ενώ

σημαντικές

αλλαγές θα επέλθουν

και στο φορολογικό
καθεστώς που διέπει τη
ναυτιλία με κατάργηση
φορολογικών προνομίων
αύξηση φόρων στο τονάζ
και εφαρμογή νέου πλαισίου

φορολογίας
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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

υπουργός Υγείας
Δεν θα

υπάρξει κανένα
πρόβλημα
στον τομέα
του φαρμάκου

Κατηγορηματική διαβεβαίωση

ότι δεν θα υπάρξει
κανένα πρόβλημα στον τομέα
του φαρμάκου έδωσε ο υπουργός

Υγείας Π Κουρουμπλής

απαντώντας στις φήμες

που κυκλοφόρησαν στο
Διαδι'κτυο για έλλειψη φαρμάκων

0 Π Κουρουμπλής
χαρακτήρισε το δημοψήφισμα

μέρος της διαπραγμάτευσης

και απόλυτα ελεύθερο

δημοκρατικό δικαίωμα
του ελληνικού λαού

0 υπουργός Υγείας επικεντρώθηκε

στις προτάσεις των
δανειστών διερωτώμενος αν
πλήττεται ή δεν πλήττεται ο

τουρισμός της Ελλάδος η μεγάλη

της Βιομηχανία με την
αύξηση του ΦΠΑ εν μέσω
τουριστικής περιόδου και με
την πίεση των γειτονικών χωρών

που έχουν μειωμένους
φορολογικούς συντελεστές

0 Π Κουρουμπλής επέκρινε
και τις προτάσεις για το

φάρμακο έναν υγιή κλάδο
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
της ελληνικής παραγωγικής
δραστηριότητας όπως το
χαρακτήρισε ρωτώντας τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
έχετε διαβάσει τα μέτρα

που θέλουν να θεσπιστούν
για να δείτε τι θα συμβεί και
σε αυτόν τον χώρο Το ίδιο
συμβαίνει και με τον πρωτογενή

τομέα της οικονομίας
0 υπουργός Υγείας εμφανίστηκε

Βέβαιος ότι δεν θα

βγει η Ελλάδα από το ευρώ
ούτε από την Ευρώπη γιατί
την Ευρώπη τη χτίσαμε όλοι

μαζί και εμείς διεκδικούμε
μια Ευρώπη της δημοκρατίας
και της αλληλεγγύης μια Ευρώπη

που πραγματικά θα υπερασπίζεται

την αξιοπρέπεια
του ανθρώπου
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Συνέντευξη ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
αναπληρωτής υπουργός Υγείας► Στην ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

Μετάβαση οε ένα μοντέλο
εξατομικευμένης φροντίδας
Αποκατάσταση του πραγματικού νοήματος και εμβάθυνση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης υπόσχεται ο αναπλ υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ως απάντηση
στο σημερινό ζοφερό τοπίο των αποδιαρθρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και του κράτους πρόνοιας εξαιτίας των διαλυτικών επιπτώσεων των πολιτικών που

εφαρμόστηκαν στον χώρο με αποκορύφωμα τα διαδοχικά μνημόνια Ο υπουργός
συμμετείχε στην πρόσφατη τριήμερη συνάντηση-αποτίμηση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης και δηλώνει συγκλονισμένος από το κοινωνικό κίνημα της εποχής
που πίεσε και συγκρούστηκε με τη γραφειοκρατία του επίσημου κράτους και με τις
αντιστάσεις εντός κι εκτός του ασύλου και στη συνέχεια ανέδειξε ένα πολιτικό
αίτημα την ψυχιατρική μεταρρύθμιση την αποασυλοποίηση την έμφαση στα
δικαιώματα τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ψυχικά ασθενή

• Πώς ήταν η εμπειρία του τριημέρου στον
τόπο που έγινε αφορμή για την ψυχιατρική
μεταρρύθμιση

Η Λέρος ήταν ένα σημείο αναφοράς επειδή είχε τη
δύναμη του πετυχημένου παραδείγματος Αυτό είναι
το κρίσιμο Γι αυτό συγκινεί ακόμα Ηρθαν άνθρωποι
που είχαν δουλέψει εκεί κι έγιναν φίλοι δέθηκαν ουσιαστικά

σε έναν χώρο που ήταν τόπος εγκλεισμού
στιγματισμού ανελευθερίας οδύνης εγκατάλειψης
αλλά ταυτόχρονα κι ένας χώρος έμπνευσης
• Λέτε ότι αξιοποιήθηκε το παράδειγμα της
Λέρου

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι συνέβαλε
και ήταν τομή στην υπόθεση της ψυχιατρικής περίθαλψης

στην αλλαγή ψυχιατρικού παραδείγματος

• Αλλαξε
Δεν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα Η αλλαγή

είναι η εισαγωγή ενός συστήματος παροχής ολοκληρωμένης

φροντίδας ψυχικής υγείας που απέναντι
στην αποδιοργάνωση και τον κατακερματισμό της
ψυχικής νόσου θα αντιπαραθέσει τη συγκρότηση και
τη συνοχή με σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενών
Είναι η μετάβαση στην κοινοτική φροντίδα στην πρόληψη

στην τομεοποιημένη φροντίδα κοντά στον τόπο
του αρρώστου που θα επανασχεδιαστεί και στην κοινοτική

παρέμβαση Σε ένα μοντέλο εξατομικευμένης φροντίδας

με βάση τις ανάγκες κάθε ξεχωριστού ασθενή

• Σας ενέπνευσε να επιχειρήσετε τη μεταρρύθμιση

από την αρχή
Σαφώς Εχουν οι άνθρωποι αυτοί δικαίωμα ώστε

η πολιτεία να κάνει ό,τι μπορεί για να μεταβάλει την
κατάστασή τους να τη βελτιώσει Οπως δίνεις μάχη
για τον καρκινοπαθή αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη
καινούργια θεραπεία όσο ακριβή κι αν είναι κάνεις
όλες τις παρεμβάσεις που μπορείς και δίνεις μια μάχη
μέχρι το τέλος για να έχει μια όσο γίνεται παρατεταμένη

και καλύτερη ζωή με την ίδια αναλογία και στον

ψυχικά άρρωστο οφείλεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να

βελτιώσεις την κατάστασή του να μην τον θεωρήσεις
τελειωμένη υπόθεση

Η εικόνα που έχετε από τα ψυχιατρεία μας
Είναι άσυλα με εγγενή αποανθρωποποίηση με μια

λογική που παράγει βία Ασυλα με μια αν όχι συναίνεση

σιωπηρή ανοχή κοινωνική κράτους γιατρών οικογενειών

ΓΓ αυτό η αντίσταση στην υπέρβαση τους είναι
ο μεγάλος κίνδυνος τώρα που αποφύγαμε το βίαιο
κλείσιμο των ψυχιατρείων που είχε προγραμματιστεί
μέσω του συμφώνου Λυκουρέντζου-Αντορ

Θα ξαναδείτε τις ακούσιες νοσηλείες
Ναι συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Δικαιοσύνης

ώστε να ξαναδούμε το νομικό πλαίσιο στη λογική
πάντα της ενίσχυσης της δικαιωματικής προσέγγισης

Αρα θα ξαναρχίσουμε τη σισύφεια όπως
την αποκαλεί ο Γ Λουκάς προσπάθεια της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Ναι ως μια υπόθεση που δεν είναι μόνο ζήτημα
συμπόνιας απέναντι σε ανθρώπους που προφανώς
είναι ευάλωτοι και αδύναμοι δεν είναι δηλαδή ζήτημα

μόνο ανθρωπισμού είναι και ζήτημα σεβασμού
δικαιωμάτων σεβασμού της αξιοπρέπειας κοινωνικής
ευαισθησίας πολιτισμού και δημοκρατίας Είναι ζήτημα
πολιτισμού μιας χώρας να έχει αξιοπρεπή φροντίδα
σε ένα από τα πιο ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού
και δημοκρατίας με την έννοια της ισοτιμίας των ανθρώπων

Οι άξονε ins νεοσύστατκ Επιτροπή του υπουργείου Υγεία υπό τον Θωμά Υφαντή είναι

Καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης και των αναγκών
όλων των τομέων ψυχικής υγείας

Επανασχεδιασμός ψυχιατρικών
τομέων με βάση τις ανάγκες και τις
αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής

Επανενφγοποίηση-ισχυροποίη
ση θεσμικού πλαισίου των Τομεα

κών Επιτροπών ΤΕΨΥ ΤΕΨΥΠΑ

θεσμοθέτηση και διασφάλιση
της λειτουργίας ενός συνεκτικού
δικτύου παροχής ψυχιατρικών
υπηρεσιών εντός του τομέα

Διασύνδεση με την ΠΦΥ για την

προώθηση στρατηγικών πρόληψης
Δημιουργία ενός πλαισίου αξιο¬

λόγησης και ελέγχου της λειτουργίας
των ψυχιατρικών υπηρεσιών

εντός του τομέα με την καθιέρωση
ενιαίων κριτηρίων

Επεξεργασία σχεδίου για το μέλλον

των ΝΠΙΔ εντός του συστήματος

των οποίων η χρηματοδότηση
λήγει στο τέλος του χρόνου
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Στη δημοσιότητα
η πρόταση των θεσμών
από την Κομισιόν
7 V ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
κα ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία προσπάθεια

να ξεκαθαρίσει τη θέση
της και να μην υπάρχει κάποια
σύγχυση ως προς το ποια ήταν
η τελική πρόταση που είχε στο
τραπέζι πριν αποχωρήσει μονομερώς

η Ελλάδα από τις διαπραγματεύσεις

την Παρασκευή το
βράδυ προέβη σε κάτι που δεν
συνηθίζει Δημοσίευσε η ίδια την
τελευταία αυτή πρόταση που
ήταν βελτιωμένη σε ορισμένα
σημεία σε σχέση με αυτήν που
είχε στα χέρια της η ελληνική
κυβέρνηση και έφερε στη Βουλή
το Σάββατο το βράδυ για να αποφασιστεί

το δημοψήφισμα Για
την ενημέρωση του ελληνικού
λαού και σε πνεύμα διαφάνειας
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει

τις τελευταίες προτάσεις
όπως συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς

λέει η ανακοίνωση
Ευρωπαίος αξιωματούχος εξηγούσε

στην Κ ότι ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ Κ
Γιουνκέρ θέλει με αυτόν τον τρόπο

πριν ανοίξουν οι αγορές τη
Δευτέρα να εξαντλήσει κάθε
τελευταίο περιθώριο διαπραγμάτευσης

και να τονίσει ότι αυτή
είναι η τελευταία προσφορά για
συμφωνία που είναι σε ισχύ μέχρι
την Τρίτη τα μεσάνυχτα Σύμφωνα

εξάλλου με την ZDF ο πρό¬

εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ εξετάζει

το ενδεχόμενο να συγκαλέσει
έκτακτη σύνοδο κορυφής την
Τετάρτη

Ο Ελληνας διαπραγματευτής
κ Χουλιαράκπς βρισκόταν σε συζητήσεις

με τους θεσμούς σε αυτή
την τελική πρόταση την Παρασκευή

το βράδυ όταν ενημερώθηκε

για τη λήξη των διαπραγματεύσεων

και τη διεξαγωγή δη
μοψηφίσματος από τα MME
Διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου

όμως τονίζει ότι η πρόταση δεν
είχε ανακοινωθεί επίσημα και ότι
η μόνη διαφορά βρισκόταν στον
ΦΠΑ στα ξενοδοχεία με τους δανειστές

να κατεβάζουν τον συντελεστή

στο 13 από 23 Ομως
η κυβέρνηση δεν την θεωρεί
επαρκώς βελτιωμένη αν και o
ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι 13
και στη δική της πρόταση Στην
τελευταία πρόταση των δανειστών

δεν υπάρχουν πλέον σαφώς
καθορισμένα χρονοδιαγράμματα
για την εφαρμογή σειράς μέτρων
όπως οι μειώσεις των αμυντικών
δαπανών η αύξηση του συντελεστή

στη φορολογία των επιχειρήσεων

ο φόρος στις τηλεοπτικές
διαφημίσεις και στις άδειες κινητής

τηλεφωνίας στα προηγούμενα
σχέδια προβλεπόταν ότι όλα

αυτά θα εφαρμοσθούν από το
2016 Ειδικότερα προέβλεπε

1 ΦΠΑ Την εφαρμογή τριών

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ Κ Γιουνκέρ επιθυμεί πριν ανοίξουν οι αγορές τπ Δευτέρα να
εξαντλήσει κάθε τελευταίο περιθώριο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με αξιωματούχο της Ε.Ε

Εξετάζεται
το ενδεχόμενο
σύγκλησης έκτακτης
συνόδου κορυφής
την Τετάρτη
συντελεστών 6 13 και 23
Στον χαμηλό συντελεστή εντάσσονται

φάρμακα βιβλία και θέατρα

στον μεσαίο συντελεστή τα
βασικά τρόφιμα η ενέργεια το
νερό και n διαμονή σε ξενοδοχεία
και στον υψηλό συντελεστή τα
υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες
καθώς και τα υπόλοιπα τρόφιμα
και η εστίαση Η ελληνική πρόταση

είναι πολύ κοντά στην πρόταση

των δανειστών Συγκεκριμένα
προβλέπει την εφαρμογή

τριών συντελεστών 6 13 και
23 Στον χαμηλό συντελεστή
εντάσσονται φάρμακα βιβλία και
θέατρα στον μεσαίο συντελεστή
13 τα τρόφιμα n ενέργεια το
νερό και n διαμονή σε ξενοδοχεία
και στον υψηλό συντελεστή τα
υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες
καθώς και η εστίαση Οι δανειστές
ζητούν επιπλέον την κατάργηση
των μειωμένων κατά 30 συντελεστών

στα νησιά του Αιγαίου
κάτι που δεν δέχεται η ελληνική
κυβέρνηση

2 Αμυντικές δαπάνες Το νέο
κείμενο προβλέπει την περικοπή
τους κατά 400 εκατ ευρώ χωρίς
ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει

να γίνουν οι μειώσεις Η Αθήνα
με την πρότασή της προωθούσε
περικοπές αμυντικών δαπανών

ύψους 200 εκατ ευρώ για το 2016
3 Φορολογία επιχειρήσεων Προτείνεται

η αύξηση του συντελεστή
φορολόγησης από το 26 στο
28 χωρίς να υπάρχει ημερομηνία

εφαρμογής του μέτρου Η
Αθήνα πρότεινε τους ίδιους συντελεστές

και την εφαρμογή του
μέτρου από το 2016

Στη νέα πρόταση δεν υπάρχει
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για
τον φόρο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

το αφήνει στην ευχέρεια
της ελληνικής κυβέρνησης Ακριβώς

το ίδιο ισχύει και για τις
άδειες κινητής τηλεφωνίας 4G
και 5G Στο ασφαλιστικό βασική
αλλά όχι ουσιαστική διαφοροποίηση

είναι η αναφορά ότι οι αλλαγές
στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
θα εφαρμοστούν άμεσα και όχι
μετά τις 30 Ιουνίου
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