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Η πρόταση των
δανειστών που
θα κριθεί στο

δημοψήφισμα
Λέξη npos λέξη το κείμενο των θεσμών
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Μεταρρυθμίσει για την ολοκλήρωση τοπ

τρέχοττοβ προγράμματοε και για τη συνέχεια αυτού

Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη

των μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών σχεδίων που
θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση

σύμφωνα με τους όρους της Παράτασης της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 20ής Φεβρουαρίου

Παρουσιάζεται στους εταίρους της Ελλάδας
με στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της σημερινής
δανειακής σύμβασης ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της
να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εγκαινίαση μιας
νέας εταιρικής σχέσης και ενός νέου κεφαλαίου για την
Ελλάδα που θα παρέχει φως και προοπτική στον λαό
ιδιαίτερα στους νέους και άνεργους

Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων αποτελούν
τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τριών πυλώνων

η οποία περιλαμβάνει μία νέα συμφωνία χρηματοδότησης

και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους

με στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σε σχέση

με τη χρηματοδότηση η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
θα ξεκλειδώσει τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση

που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί

στις άμεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθήσει έτσι
τη σταθεροποίηση της οικονομίας θα πρέπει επίσης να
οδηγήσει σε μία διευθέτηση για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση

κάτι που θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει

ξανά πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμο τρόπο
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν χρόνο προκειμένου

να αποφέρουν καρπούς και ενώ η μακροπρόθεσμη

ανάκαμψη θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί από
ιδιωτικούς πόρους η έναρξη της ροής των επενδυτικών

κεφαλαίων θα χρειαστεί μία αρχική ώθηση Πρέπει
να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τα ουσιαστικά

μέσα που είναι διαθέσιμα μέσω του προϋπολογισμού

της Ε.Ε και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
ώστε να υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμιστικές

προσπάθειες Για την περίοδο 2007-2013 η
Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για πόρους ύψους 38 δισ ευρώ
από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θα πρέπει να της επιτραπεί

να επωφεληθεί από τα εναπομείναντα ποσά αυτού
του προγράμματος Για την περίοδο 2014-2020 περισσότερα

από 35 δισ είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω
των Ταμείων της Ε.Ε και προκειμένου να διευκολυνθεί
η απορρόφησή τους το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει

μία πρόσθετη πηγή επενδύσεων όπως και τεχνική

βοήθεια στους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές με
στόχο τη διαμόρφωση την προώθηση και την ανάπτυξη
εφικτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προγραμμάτων
Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν επίσης το ελληνικό
κράτος στη μάχη του κατά της φτώχειας μέσω της αύξησης

της απασχόλησης και της παροχής συνδρομής οε
σχέση με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής Αντιλαμβανόμαστε

ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υιοθετήσει
ένα τέτοιο σχέδιο άμεσα και βασιζόμαστε και στους άλλους

θεσμούς της Ε.Ε για την υποστήριξή τους
Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη

στο πρόγραμμα που βασίζεται στη δανειακή
σύμβαση Πιστεύει ότι οι πολιτικές του είναι επαρκείς
για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρόγραμμα

και δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε μέτρο που
ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτού

του σκοπού καθώς οι περιστάσεις θα μεταβάλλονται
Οι ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να απέχουν από

κάθε υπαναχώρηση ανάκληση των μέτρων και από
μονομερείς

αλλαγές στις πολιτικές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς

στόχους την οικονομική ανάκαμψη ή την οικονομική

σταθερότητα όπως αυτές αξιολογούνται από
τους θεομούς σύμφωνα με τη Δήλωοη ιου Eurogroup
της 20ής Φεβρουαρίου Η ελληνική κυβέρνηση θα διαβουλευθεί

με τους θεσμούς σχετικά με την υιοθέτηση
οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και πριν από κάθε αναθεώρηση

Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την πλήρη

δέσμευσή της στην ολοκλήρωση του καταλόγου των

μεταρρυθμίσεων μέσω Ψήφου στη Βουλή μέσα σε διάστημα

ημερών για μία απόφαση επί του καταλόγου των
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην επιστολή
αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούμενων ενεργειών
που θα περιλαμβάνουν την αναγκαία νομοθεσία για τον
ΦΠΑ και άλλα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρωθούν

οι συμφωνημένοι δημοσιονομικοί στόχοι

Αντιμετώπιση ms κοινωνική pions nu
ενίσχυση nu Sizains μεταχείριση στην κοινωνία

Η οικονομική κρίση έχει έναν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο

στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών Η πιο επείγουσα

προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει
άμεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους ώστε να ελαφρύνει

το βάρος της οικονομικής κρίσης Ηδη ένα πακέτο

μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας που αφορά τις ανάγκες

τροφής στέγης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
έχει υιοθετηθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή Αποτελεί

συλλογική μας αποστολή να οδηγήσουμε τους πολίτες
ξανά στην απασχόληση και να αποτρέψουμε την παγίωση

της μακροχρόνιας ανεργίας Οι Αρχές συνεργαζόμενες
στενά με τους Ευρωπαίους εταίρους θα θεσπίσουν

μέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόμων με ιδιαίτερη
στόχευση στους νέους στις γυναίκες στους ηλικιωμένους

και τους μακροχρόνια ανέργους
Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από την Ελλάδα

να βελτιώσει τον σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής

πρόνοιας έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό
δίχτυ ασφαλείας που θα παρέχει τους εν ανεπάρκεια

πόρους σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη Η
ελληνική κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ανακούφιση
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα

τμήματα του πληθυσμού και θα βελτιώσει το κοινωνικό
δίχτυ ασφαλείας Δεσμεύεται να εγκαινιάσει μία ολοκληρωμένη

Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής

Πρόνοιας που θα περιλαμβάνει τα οικογενειακά
επιδόματα τα επιδόματα αναπηρίας με τη βοήθεια

της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία θα ολοκληρωθεί έως
τον Οκτώβριο του 2015 με στόχο να παράγει ετησίως
εξοικονόμηση ύψους 2 του ΑΕΠ που θα χρησιμεύσει

ως βάση για τον επανασχεδιασμό ενός στοχευμένου
συστήματος κοινωνικής ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενης

και της σταδιακής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου

Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2016 Οι Αρχές
σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη τεχνική
βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς

Διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων
οικονομικών που υποστηρίζουν την

οικονομική ανάπτυξη και την εργασία
Η πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή των πρόσφατων

ετών απαίτησε τεράστιες θυσίες από την Ελλάδα
και τους πολίτες της Τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκτήσει

πλέον μια περισσότερο βιώσιμη βάοη σε σύγκριση
με την περίοδο προ κρίσης παρότι η Ελλάδα βρίσκεται
αντιμέτωπη με ένα πρωτογενές έλλειμμα που ανέρχεται

περίπου στα 2/3 του ΑΕΠ της το 2015 ελλείψει
εφαρμογής πρόσθετων μέτρων Η δημοσιονομική προσαρμογή

στηρίχθηκε επίσης στη δραματική κλιμάκωση
των περικοπών των δημοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών

που θα πρέπει να ομαλοποιηθούν οιαδιακά προκειμένου

να είναι βιώσιμη η δυναμική της οικονομικής
ανάπτυξης Επιπλέον το βάρος της δημοσιονομικής

προσαρμογής επωμίστηκαν περισσότερο ορισμένες κοινωνικές

ομάδες και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι Αυτό είναι
κάτι που θα διορθωθεί με τη διεύρυνση της φορολογικής

βάσης και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και των
φοροαπαλλαγών και των ειδικών προνομίων που έχουν
προστατεύσει συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων
από τη δίκαιη συμμετοχή τους στη νομή ιων βαρών της
δημοσιονομικής προσαρμογής

Οι ελληνικές Αρχές δεσμεύονται όιι θα διασφαλίσουν
τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και ότι θα επιτύχουν

μεοοιιρόθεσμα μεγάλα και βιώσιμα πρωτογενή
πλεονάσμακι που θα μειώνουν σταθερά ιο δημόσιο χρέος

ως ποσοοιό ίου ΑΕΠ και που θα είναι αντίστοιχα με
τα πρωτογενή πλεονάσματα άλλων οικονομιών της Ευ

ρωζώνης που έχουν υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους Η
πορεία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων συνάδει
με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας καθώς αυτή ανακάμπτει από τη βαθύτερη

ύφεση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Προκειμένου

να καταστήσουν σαφή τη δέσμευσή τους για
αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές οι ελληνικές Αρχές

θα εφαρμόσουν τις ακόλουθες διαρθρωτικές δημοσιονομικές

μεταρρυθμίσεις
Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1 η Ιουλίου

θα υιοθετήσουν έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό
για το 201 5 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα
τηγτκή για την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται
από ένα μεγάλο και αξιόπιστο πακέτο μέτρων

θα ακολουθήσουν μία νέα δημοσιονομική πορεία
που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος

σε ποσοστό 1 2°/ο 3 και 3,5°/ο ως ποσοστό

του ΑΕΠ για τα έτη 2015 2016 2017 και 2018 και
εξής αντιστοίχως

Η δημοσιονομική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραμετρικά

μέτρα συμπεριλαμβανόμενης και της ευρείας
απλοποίησης του συστήματος του ΦΠΑ που θα οδηγήσει

σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1

του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού

συστήματος με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση

1 του ΑΕΠ εντός του 2016 θα υπάρξει και
ένα πρόσθετο συμπληρωματικό πακέτο παραμετρικών
μέτρων συμπεριλαμβανόμενων και των μεταρρυθμίσεων

που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ να εφαρμοστούν
και αφορούν την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και τον
περιορισμό των δαπανών που αφορούν τομείς όπως η

άμυνα και οι επιδοτήσεις τομείς στους οποίους είναι δυνατή

η επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης
Τα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα θα ενισχυθούν

επιπλέον από ένα ευρύ φάσμα διοικητικών δράσεων

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες
σε φοροεισπρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής
της φορολογικής νομοθεσίας αυτά τα μέτρα θα απαιτήσουν

κάποιο χρόνο προκειμένου να αποδώσουν καρπούς

ωστόσο αναμένεται ότι θα παρέχουν σημανπκή
απόδοση σε δημοσιονομικό επίπεδο καθώς θα τίθενται
σταδιακά σε εφαρμογή

Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει ιους δημοσιονομικούς

κινδύνους συμπεριλαμβανόμενων και των
πιθανών δικαστικών αποφάσεων και θα βρίσκεται σε
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ετοιμότητα για m λήψη αντισταθμιστικών μέτρων αν παραστεί

ανάγκη προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί

στόχοι

Μεταρρυθμίσει στον ΦΠΑ
Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο σύστημα

ΦΠΑ Ως τμήμα της δέσμευσής τους να επιφέρουν
βελτιώσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ οι Αρχές θα θεσπίσουν

νομοθεσία που θα μεταβάλλει τις παραμέτρους
προκειμένου να διευρύνει σημαντικά τη φορολογική βάση

με βασικό συντελεστή 23 όπου θα συμπεριλαμβάνονται
και τα εστιατόρια τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες

εστίασης Απηχώντας την ανάγκη για την προστασία
του διαθέσιμου εισοδήματος των κατώτερων και μεσαίων

νοικοκυριών θα υπάρχει ένας μειωμένος συντελεστής

13°/ο που θα καλύπτει έναν περιορισμένο αριθμό
αγαθών συμπεριλαμβανόμενης και της ενέργειας των
βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης

και αποχέτευσης θα ισχύσει επίσης ένας υπερμει
ωμένος συντελεστής 6 για φαρμακευτικά προϊόντα βιβλία

και θέατρα Ως μέρος των προσπαθειών για την προαγωγή

της φορολογικής δικαιοσύνης η μεταρρύθμιση
θα απαλείψει τις εκπτώσεις συμπεριλαμβανόμενων και
των νησιών θα εξορθολογίσει τις φοροαπαλλαγές και
θα αυξήσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση

Αυτές οι νομοθετικές μεταβολές των παραμέτρων
που θα παράγουν φορολογικά έσοδα αρχής γενομένης
από τον Ιούλιο ίου 2015 με μια αναμενόμενη αύξηση
της τάξης του 1°/ο ως ποσοστό του ΑΕΠ υποστηρίζονται
και από διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν στην πάταξη
ιης φορολογικής απάτης και την αύξηση της συμμόρφωσης

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται
παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016
υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναμα επιπρόσθετα

έσοδα από τα μέτρα που θα ληφθούν για την πάταξη
ιης φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας
ιου ΦΠΑ Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση
θα λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς

Μεταρρύθμιση ίου ασφαλιστικού
συνταξιοδοτικού συστηματοι

Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα

κατά τα έτη 2010 και 2012 βελτίωσαν συνολικά
τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος το οποίο
κατά το παρελθόν ήταν κατακερματισμένο και δαπανη¬

ρό και δημιουργούσε δυσβάσταχτα βάρη για τις επόμενες

γενιές Ωστόσο το συνταξιοδοτικό σύστημα εξακολουθεί

να απαιιεί σημαντικές χρηματοδοτικές μεταβιβάσεις
σε ετήσια βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Επιπλέον πολύ πιο θαρραλέα και φιλόδοξα μέτρα απαιτούνται

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες
διαρθρωτικές προκλήσεις και οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις

ιου συστήμαιος λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς

οι εισφορές έχουν μειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών

της ανεργίας ενώ ταυτόχρονα οι πιέσεις για δαπάνες

έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης
πολλών πολιτών Προκειμένου να αντιμειωπιστούν

τα ζητήματα αυτά οι ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί
να εφαρμόσουν πλήρως τις μεταρρυθμίσεις του 2010

και του 2012 και να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις

σε δύο φάσεις
Ενα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί αμέσως

στοχεύοντας στο 1°/ο του ΑΕΠ από την επιπλέον ετήσια
εξοικονόμηση από το 2016 0 δημοσιονομικός αντίκτυπος

αυτών των μέτρων όπως παρατίθενται στη συνέχεια

αναμένειαι να γίνει μεγαλύτερος το 2017 Με αυτούς

τους στόχους οι Αρχές πρόκειται να
• θεσπίσουν νομοθεσία προκειμένου να δημιουργήσουν

ισχυρά αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδό
ιηση με την αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων γι αυτή
την περίπτωση και με τη σταδιακή κατάργηση κεκτημένων

δικαιωμάτων ως προς τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης

και την πρόωρη συνταξιοδότηση και τη σταδιακή

προσαρμογή του ορίου ιων συνταξιοδοτήσεων στην
ηλικία των 67 ειών ή των 62 ετών με 40 χρόνια υπηρεσίας

και καταβολής εισφορών έως το 2022 που θα ισχύουν

ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιοδοτούμενους
εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλματα

και των μητέρων παιδιών με αναπηρία με ισχύ μειά
ιις 30 Ιουνίου του 2015 Οι αποχωρήσεις από ιο ταμείο
κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση

για όσους επηρεάζονται από την επιμήκυνση των
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης που θα ισοδυναμεί
με 10 ποσοστιαίες μονάδες πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης

του 6°/ο
• Ενσωματώσουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

ΕΤΕΑ όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά Ταμεία
και να διασφαλίσουν ότι αρχής γενομένης από την 1η

Ιανουαρίου 2015 όλα τα επικουρικά Ταμεία θα χρηματοδοτούνται

μόνο εξ ιδίων πόρων
• Βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων
αυξάνοντας τη σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ
• Εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδομα ΕΚΑΣ
για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου
2019 Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο

20°/ο των δικαιούχων ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες
της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με ιους

θεσμούς• Αυξήσουν τις εισφορές υγείας που καταβάλουν οι συνταξιούχοι

σε 6 κατά μέσο όρο και να τις επεκτείνουν
στις επικουρικές συντάξεις
• Καταργήσουν σταδιακά όλες τις χρηματοδοτούμενες
από το κράτος εξαιρέσεις και να εναρμονίσουν τις εισφορές

σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτές που ισχύουν
στο ΙΚΑ από την 1η Ιουλίου 2015
• Καθηλώσουν τις εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές

εισφορές σε ονομαστικούς όρους έως ιο 202 1

• Παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις
30 Ιουνίου 2015 μόνο τη βασική εγγυημένη αναλογική

και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη μετά τη
συμπλήρωση ιου νομίμου ορίου ουνταξιοδόιησης που
σήμερα είναι στα 67 έτη

Για την ολοκλήρωση του πακέτου οι Αρχές θα
προχωρήσουν

σε δεύτερη φάση σε νέες νομοθεπκές μεταρρυθμίσεις

με στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας στενότερος

δεσμός ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές και
την ενοποίηση όλων των υπόλοιπων Ταμείων Κατά τον
σχεδιασμό αυτών των μεταρρυθμίσεων η κυβέρνηση θα

διασφαλίσει ότι το βάρος της προσαρμογής θα είναι δί
καιο ώστε να διασφαλίζεται ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά
θα προστατεύονται και ότι δεν θα μετακυλιστούν υπερβολικά

βάρη στις επόμενες γενεές Επίσης θα διασφαλίσει
ότι θα υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στις εισφο¬

ρές και τις παροχές ώστε να δοθούν κίνηιρα για τη δηλωμένη

εργασία και ιον μακρύτερο εργασιακό βίο ΓΓ
αυτόν τον σκοπό οι Αρχές θα νομοθετήσουν έως τον
Οκτώβριο του 201 5 ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2016 ί ειδικά σχεδιασμένες και παραμετρικές
βελτιώσεις ώστε να υπάρξει στενότερη σχέση ανάμεσα

στις εισφορές και τις παροχές ϋ θα διευρύνουν και
θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύνταξης για
όλους τους αυτοαπασχολούμενους συμπεριλαμβανόμενης

και της μετάπτωσης από το τεκμαρτό στο πραγματικό
εισόδημα που θα υπόκειται σε κανόνες ελάχιστων απαιτούμενων

εισφορών iii θα διευρύνουν και θα εξορθο
λογίσουν όλα τα διαφορετικά συστήματα για την παροχή

της βασικής εγγυημένης αναλογικής και επί τη βάση

ελέγχου των πόρων σύνταξης λαμβάνοντας υπόψη
τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την εργασία και τις
εισφορές ϊν τα κύρια στοιχεία για την ολοκληρωμένη
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων συμπεριλαμβανόμενης

και ιης εναρμόνισης όλων ιων κανόνων και των
διαδικασιών για τις εισφορές και την παροχή συντάξεων

σε όλα τα Ταμεία ν θα καταργήσουν όλους τους φόρους

υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση των συντάξεων
και θα τους αντισταθμίσουν με τη μείωση των παροχών
ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα Ταμεία
με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και vi θα εναρμονίσουν

τους κανόνες απονομής σύνταξης του ΟΓΑ με αυτούς

των υπολοίπων Ταμείων του συνταξιοδοτικού συστήματος

με αναλογικό τρόπο εκτός και αν ο ΟΓΑ
συγχωνευτεί

με άλλα Ταμεία Αυτό θα γίνει με την πλήρη
συμφωνία των θεσμών Οι Αρχές θα διαβουλευτούν με
τους κοινωνικούς εταίρους και θα συνεργαστούν με την
Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσμού Ageing
Working Group της Ε Ε

Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017 Το 2015 η διαδικασία

θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων
προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα να ενοποιηθεί σε
μία ενιαία ενότητα έως τον Δεκέμβριο του 201 5 και να
ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση έως το τέλος
του Δεκεμβρίου 2016 θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω

μειώσεις στα λειτουργικά κόστη σε συνδυασμό
με αποτελεσματικότερη διοίκηση των πόρων των Ταμείων

και επιπρόσθετα με την εξισορρόπηση των αναγκών
μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων
Ταμείων Ο ασφαλιστικός νόμος θα κωδικοποιηθεί εντός
του 2016 προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχήμα
οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιημένου ασφαλιστικού

συστήματος Τέλος η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη
την απαραίτητη νομοθεσία προκειμένου να αντισταθμίσει

πλήρως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει

από την εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων
του ΣτΕ σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του
2012 Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση ιου συνταξιοδο
ιικού συστήμαιος θα καιαριισιεί μία Μελέτη Αξιολόγησης

του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου
να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμιστικές

παρεμβάσεις
Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να συνυπολογίσουν

και άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συστήματος συνταξιοδότησης

με ισοδύναμα αποτελέσματα προκειμένου
να αντικατασταθούν κάποια από ια μέτρα που

προαναφέρονται

λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση τους
σιην οικονομική ανάπιυξη και με την προϋπόθεση ότι
αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσμούς καιά τη
διάρκεια του σχεδιασμού τους και ότι θα είναι επαρκώς
συγκεκριμενοποιημένα και ποσοτικοποιημένα και στην
περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει η βασική επιλογή

είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω

Επιπρόσθετο παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπεριλαμβάνοντάς τα σε

συμπληρωματικό προϋπολογισμό πρόσθετα παραμετρικά
δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά

με βιώσιμο τρόπο τα δημόσια οικονομικά Σε αυτά

τα μάρα θα περιλαμβάνονται τα εξής
• Εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής π.χ
με περιορισμό του ορισμού του αγρότη λήψη μέτρων

για την αύξηση του φόρου εισοδήματος επιχει ►
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ρήσεων το 201 5 και απαίτηση 100°/ο προκαταβολής φόρου

για το εταιρικό εισόδημα καθώς και για το ατομικό
εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι το τέλος του
2016 κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης

των αγροτών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης υιοθέτηση εκκρεμών

μεταρρυθμίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήματος

και φορολογικών διαδικασιών και κατάργηση
όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος

έλεγχος των δικαιούχων προκειμένου να μειωθούν

στο μισό οι δαπάνες για τα επιδόματα πετρελαίου
θέρμανσης στον Προϋπολογισμό του 2016

Μείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών

κατά 400.000.000 ευρώ με μια στοχευμένη δέσμη
δράσεων που θα περιλαμβάνει μείωση προσωπικού και
προμηθειών

Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 201 5 Μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 201 5 επίσης οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα

του 2016 προκειμένου να πετύχουν αποτελεσματικότερα
την προοδευτικότητα στο σύστημα της φορολογίας

εισοδήματος το οποίο θα απλοποιεί το πρόγραμμα εκπτώσεων

στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
Μεταρρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

προκειμένου να καλύψει μεταξύ άλλων τη φορολόγηση
κεφαλαίων τους οργανισμούς επενδύσεων τους αγρότες

και τους αυτοαπασχολούμενους
Αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

το 2016 από 26 σε 28
Καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

και προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την
απόκτηση τηλεοπτικών αδειών με αντάλλαγμα την απόκτηση

και τη χρήση των σχετικών συχνοτήτων
Επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα

σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 10 μέτρων
και αύξηση του ποσοστού από το 10 στο 1 3 με ισχύ
από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος για το έτος
2014 και εφεξής

Εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων προσαρμογή των συντελεστών

φορολογίας ακινήτων αν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου
να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των ετών

2015 και 2016 ύψους 2,65 δισ ευρώ και προσαρμογή
του εναλλακτικού κατώτατου ορίου ατομικής φορολογίας

εισοδήματος
Κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου

που θεσπίστηκε με τον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών
νόμος ΧΧΧΧ/201 5 και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ
στον νόμο για τη δημόσια διοίκηση νόμος ΧΧΧΧ/201 5

συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής μεταχείρισης του
αγροτικού εισοδήματος νόμος ΧΧΧΧ/201 5

Εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά

παιχνίδια gross gaming revenues GGR ύψους
30 επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναμένεται να εγκατασταθούν

το δεύτερο μισό του 2015 και το 2016
Προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση

αδειών 4 και 5G
Αύξηση του συντελεστή φορολογίας χωρητικότητας

tonnage tax και σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής

μεταχείρισης για τον κλάδο της ναυτιλίας
Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη η κυβέρνηση
θα επανακαθορίσει την πλήρη υποχρεωτική συντα

γογράφηση δραστικής ουσίας INN prescription χωρίς
εξαιρέσεις θα μειώσει την τιμή όλων των φαρμάκων
εκτός πατέντας off-patent και των γενοσήμων καταργώντας

τη σχετική ρήτρα θα μειώσει τις τιμές των διαγνωστικών

εξετάσεων και θα ενισχύσει τις φαρμακευτικές
επιστροφές θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει ως το

201 6 το πλαφόν clawbacks για τις ιδιωτικές κλινικές τα
διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρίες Ως το
τέλος του Δεκεμβρίου 201 5 θα αυξηθεί το ποσοστό των
κεντρικών προμηθειών των γενόσημων φαρμάκων και
των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων κατά δραστική

ουσία από τα νοσοκομεία σε εναρμόνιση με τους
συμφωνηθέντες στόχους και θα λάβει διαρθρωτικά μέ¬

τρα αναγκαία για τη διασφάλιση ιης διατήρησης των δαπανών

για το 2016 σε συμφωνία με τα ανώτατα όρια αυτόματων

περικοπών claw-back
Εως τον Σεπτέμβριο του 201 5 η κυβέρνηση θα απλοποιήσει

το πρόγραμμα των εκπτώσεων στον φόρο εισοδήματος

φυσικών προσώπων θα επανασχεδιάσει και
θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης
για τα εισοδήματα του 2016 θα εκδώσει εγκύκλιο για τα

πρόστιμα και θα υιοθετήσει και άλλες εκκρεμούσες φορολογικές

μεταρρυθμίσεις Εως τον Νοέμβριο του 2015
οι Αρχές θα εκδώσουν όλη την παράγωγη νομοθεσία
για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των κωδίκων
φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών

με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 Επίσης έως
τον Νοέμβριο του 2015 οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν
και θα απλοποιήσουν τη σχετική με τον ΦΠΑ νομοθεσία

εναρμονίζοντάς τη με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών

εξαλείφοντας καταφανή νομικά κενά και
μειώνοντας

την περίοδο απόδοσης του ΦΠΑ Οι Αρχές θα
απλοποιήσουν το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος

και θα διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εισοδηματικής

βάσης για τη φορολογία εισοδήματος και τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων
κάτω από το όριο εγγραφής ΦΠΑ

Μεταρρυθμίσεις φορολογική διοίκηση
Η ικανότητα είσπραξης φόρων έχει πληγεί από μια μακρά

ιστορία πολυδαίδαλης νομοθεσίας κακής διοίκησης

πρακτικών πολιτικής παρέμβασης και γενναιόδωρων
αμνηστιών με χρόνια κακή εφαρμογή Προκειμένου
να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και να βελτιωθεί η

κουλτούρα πληρωμής φόρων η κυβέρνηση δεσμεύεται
απαρέγκλιτα να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις για την καταβολή

δόσεων ή άλλη αμνηστία ή άλλες μορφές διακανονισμού

ούτε να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις
Οι Αρχές θα

θεσπίσουν νομοθεσία για την εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης

φορολογικής και τελωνειακής Αρχής η οποία
θα είναι πλήρως λειτουργική ως το τέλος του Ιουνίου

2016 και θα ενσωματώσει όλο το προσωπικό και τις
αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα φορολογικά και τελωνειακά

έσοδα συμπεριλαμβανόμενου και του ΣΔΟΕ
Εως τον Οκτώβριο του 2015 θα διοριστεί το Διοικητικό
Συμβούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη

νομοθεσία σχετικά με τον νόμο για την αυτόνομη
Αρχή φορολογικής διοίκησης

Προβούν σε άμεση ενίσχυση σε μόνιμη βάση των δυνατοτήτων

της φορολογικής διοίκησης ειδικά σε θέματα
σχετικά με τη ρευστοποίηση και τη συλλογή φόρων από
μεγάλους οφειλέτες και ως τον Οκτώβριο του 201 5 θα
ενισχύσουν την Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών με ειδικευμένους

νομικούς συμβούλους για τη βελτίωση της
δυνατότητας ελέγχου της βιωσιμότητας του χρέους των
οφειλετών αυτών

Εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της
ενίσχυσης εργαλείων εφαρμογής όπως οι κατασχέσεις
Εως τον Οκτώβριο 201 5 θα υιοθετήσουν ένα πλήρες σχέδιο

για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης θα
εκδώσουν νομοθεσία για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης

quarantine μη εισπράξιμων χρεών από εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και θα λάβουν μέτρα για την

πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών ΚΕΑΟ καθώς και τη διασφάλιση της πρό

σβασής του σε σχετικές πληροφορίες της φορολογικής
διοίκησης

Τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τις δόσεις προκειμένου
μεταξύ άλλων να αποκλειστούν όσοι δεν πληρώνουν

τρέχουσες υποχρεώσεις να θεσπίσουν προϋποθέσεις
για τη μείωση των προθεσμιών για όσους έχουν τη

δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα και να θεσπίσουν
επιτόκια με βάση την αγορά Η Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών

και το ΚΕΑΟ θα εξετάσουν ως τον Σεπτέμβριο του
201 5 τους μεγαλοοφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και
χα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν το 1.000.000
ευρώ ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητά τους να πληρώσουν

και θα αναλάβουν διορθωτικές πρωτοβουλίες
Εντατικοποιήσουν τις δράσεις της Γενικής Γραμματεί¬

ας Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

μέσω ελέγχων σε τραπεζικές συναλλαγές και
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού ώστε να διαπιστωθεί τυχόν μη δηλωθέν εισόδημα

ή πλούτος Ελλήνων φορολογουμένων με στόχο

την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων μέσω και
της πλήρους εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών

Λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την
έγκαιρη είσπραξη δημοσίων εσόδων από διάφορες κατηγορίες

συμπεριλαμβανόμενων και των προστίμων των
ΚΤΕΟ των προστίμων ανασφάλιστων οχημάιων και των
τελών από τη χρήση μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων

Καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο καυσίμων εισάγοντας

μέσω νομοθετικών μέτρων διευθετήσεις για τον
εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων σταθερών

ή κινητών οι οποίες χρησιμοποιούνιαι για τη
μεταφορά

λαθραίων καυσίμων σε όλη την επικράτεια
Υιοθετήσουν μέτρα ώστε να δοθεί προιεραιότητα σε

φορολογικούς ελέγχους στη βάση της ανάλυσης κινδύνου

και όχι όπως συμβαίνει σήμερα στη βάση της αρχαιότητας

π χ χρόνος παραγραφής Η παραγραφή των
μη εισπράξιμων χρεών θα υλοποιηθεί μέοω νομοθεσίας
που θα εστιάσει στην είσπραξη στις υποθέσεις που είναι
πιθανότερο να αποφέρουν έσοδα

Ενισχύσουν την είσπραξη του ΦΠΑ φόρων και την
εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ άλλων μέσω μέτρων
για την καταπολέμηση της κυκλικής φορολογικιίς απάτης

ΦΠΑ απάτη τύπου carousel Οι Αρχές θα υποβάλουν
αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε Ε και θα εκπονήσουν

μια αξιολόγηση των επιπτώσεων ιης αύξησης
του ορίου του ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ

Προωθήσουν τη χρήση των πρακτικών ηλεκτρονικής
πληρωμής κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών και

Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε προκειμένου να διευκολυνθεί

η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών

Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών
Οι Αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις
που στοχεύουν στη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης
του Προϋπολογισμού και ελέγχου των δαπανών στην
εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη διαρκή παρακολούθηση

της πορείας του Προϋπολογισμού και της διαχείρισης

των ταμειακών διαθεσίμων Σε συνέχεια των
μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους κώδικες φορολογί
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ας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών οι Αρχές
θα θεσπίσουν έναν νέο Ποινικό Κώδικα για τη Φοροδιαφυγή

και τη Φορολογική Απάτη
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άμεσα ένα δεύτερο πακέτο

ιροποποιήσεων στον Οργανικό Νόμο για τον Προϋπολογισμό

OBL και θα θεσπίσουν τη σχετική παράγωγη
νομοθεσία έως τον Νοέμβριο 2015 με ισχύ από 1ης

Ιανουαρίου 2016 Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει

πλήρως
Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την εκκαθάριση

των ληξιπρόθεσμων οφειλών την επιστροφή
του φόρου και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος

του 2016 Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μεταφορά
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα Ταμεία

Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ταμεία Υγείας και τα νοσοκομεία

ώστε να εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
στον τομέα της υγείας Εως τον Ιανουάριο του 2016

οι Αρχές θα διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο των πληρωτέων

οφειλών του ΕΟΠΠΥ και θα υιοθετήσουν μέτρα
για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οφειλών

Σιον τομέα της υγείας/πρόνοιας θα ληφθούν άμεσα

μέτρα για α τον επανακαθορισμό της πλήρους υποχρεωτικής

συνταγογράφησης δραστικής ουσίας INN
prescription χωρίς εξαιρέσεις β τη μείωση της τιμής
όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας off-patent και των
γενοσήμων καταργώντας τη ρήτρα για τα φάρμακα που
τιμολογήθηκαν στην αγορά πριν από το 2012 γ την αναθεώρηση

και τον περιορισμό των διαγνωστικών εξετάσεων

προκειμένου νε εναρμονιστούν οι δαπάνες με τους
νέους στόχους για την αυτόματη περικοπή των προμηθειών

claw-back targets και δ την πλήρη είσπραξη του
πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές τα διαγνωστικά

κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρίες και την επέκταση

της αυτόματης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης

του 2015 έως το 2016

Μ Διασφάλιση nu χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τη διασφάλιση της συνολικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

και θα συνεχίσουν να εγγυώνται την επαρκή

ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος σύμφωνα με
ιους κανόνες του Ευρωσυστήματος Eurosystem μεταξύ
άλλων μέσω της τριμηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηματοδότησης

στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να
διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αξιολόγησή του

Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει

σεβαστή Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαδικασία

λήψης καθημερινών αποφάσεων και διοίκησης
των τραπεζών οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν
με τις αρχές της αγοράς Τα μέλη του Δ.Σ και η ανώτατη

διοίκηση θα διορίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο

την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες προβλέψεις

του νόμου για το ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα
των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις

μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών Η ανεξαρτησία του
ΤΧΣ θα είναι απολύτως σεβαστή και η δομή της διοίκη
σής του θα παραμείνει αμετάβλητη Δεν θα ληφθεί κανένα

μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής που να υπονομεύει
τη φερεγγυότητα των τραπεζών

Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άμεσες ενέργειες
για τη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου των επιχειρήσεων

και του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών

και θα ενισχύσουν τις νομικές ρυθμίσεις για την
αφερεγγυότητα

μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ειδικών

τμημάτων στα δικαστήρια και θα λάβουν μέτρα για
τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια
σύμφωνα με τον Νόμο 3869 θα θεσπίσουν νέο κλάδο

ειδικών εκκαθαριστών χωρίς επαγγελματικό περιορισμό

που θα είναι σύμφωνος με τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές θα τροποποιήσουν τον νόμο για τον εξωδι
καστικό διακανονισμό θα εκπονήσουν μια πλήρη στρατηγική

για το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επιστρέψουν οι

τράπεζες σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας
μέσω της προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών

και να επιτύχουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο

μεσοπρόθεσμα
Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπόνηση

και την άμεση εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής

για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων

δανείων χρησιμοποιώντας την εμπειρία
εξωτερικών συμβούλων τόσο για την ανάπτυξη

όσο και για την εφαρμογή της Αυτή θα περιλαμβάνει
τη δημιουργία ενός μόνιμου κοινωνικού δικτύου

ασφαλείας και μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων οφειλετών

καθώς και ένα προσωρινό μορατόριουμ πλειστηριασμών

μέχρι το τέλος του 2015 κάνοντας παράλληλα

τη διάκριση μεταξύ εκείνων που επιλέγουν
συνειδητά να μην πληρώνουν και των καλή τη πίστει
οφειλετών Στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης θα
πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών

των τραπεζών

Αγορά εργασία
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας και το

σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να
καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποτελεσματική

Οι αλλαγές αυτές δεν θα ανακληθούν Οι ελληνικές
Αρχές δεσμεύονται για την επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών

στο επίπεδο της Ε.Ε για το σύνολο του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει την αγορά εργασίας μέοω εποικοδομητικού

διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους Η

προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει μόνο να εξισορροπεί την
ευελιξία και το αίσθημα δικαίου μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοσίας αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον
πολύ υψηλό αριθμό των ανέργων Αυτό μπορεί να επιτευχθεί

με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μέσω μιας

διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους

χρησιμοποιώντας την εμπειρία δεξαμενών σκέψης
και διεθνών Οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας ILO

Οι Αρχές θα επανεξετάσουν μέσω διαβούλευσης το
υφιστάμενο πλαίσιο για τις μαζικές απολύσεις τις εργασιακές

σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη

Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περιγραφείσα
επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς οργανισμούς

συμπεριλαμβανόμενου και του ILO Επειτα από την ολοκλήρωση

της διαδικασίας οι Αρχές θα εναρμονίσουν
τα ζητήματα των ομαδικών απολύσεων και των εργασι¬

ακών σχέσεων με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε έως
τον Δεκέμβριο του 201 5 Επιπλέον οι Αρχές θα αναλάβουν

δράση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των νόμιμων εταιριών την προστασία των εργαζομένων

όπως και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής

ασφάλισης Εως τον Οκτώβριο του 201 5 οι Αρχές θα
επεκτείνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και ειδίκευση

μέσα στα όρια του Προϋπολογισμού

Αγορεβ προϊόντων
Οι ανοικτές αγορές συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση

της κοινωνικής δικαιοσύνης μειώνοντας μονοπωλιακές
και προσοδοθηρικές πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα

υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης

Οι Αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για
τη λήψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμιστικών

προτάσεων χρησιμοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση

θεσμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ
Οι Αρχές θα νομοθετήσουν ώστε

Να εφαρμόσουν όλες τις εκκρεμούσες συστάσεις των
εργαλειοθηκών I και II του ΟΟΣΑ και ως τον Ιανουάριο

του 2016 τις συστάσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία

του ΟΟΣΑ με τις ελληνικές Αρχές οι οποίες
περιλαμβάνουν ένα φάσμα αγορών προϊόντων και άλλους

τομείς δομικών μεταρρυθμίσεων Οι Αρχές θα συνεργαστούν

επίσης με τον ΟΟΣΑ για την αναθεώρηση
της Αξιολόγησης Ανταγωνισμού και Διοικητικού Κόστους

έως τον Ιανουάριο του 2016
Να ανοίξουν άμεσα επιλεγμένα κλειστά επαγγέλματα
και τα υπόλοιπα έως τον Οκτώβριο του 201 6 καθώς

και να φιλελευθεροποιήσουν συγκεκριμένες αγορές
στις οποίες περιλαμβάνονται οι μισθώσεις τουριστικών
κατοικιών και οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω φεριμπότ

Να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και μη εισφορές
υπέρ τρίτων

Να μειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος συμπεριλαμβανόμενων

και των οριζόντιων απαιτήσεων
αδειοδότησης για τις επενδύσεις και τις δραστηριότητες

χαμηλού ρίσκου σε συνεργασία με την Παγκόσμια

Τράπεζα και να συστήσουν μια διυπουργική
νομοπαρασκευαστική επιτροπή Εως τον Οκτώβριο
του 2015 οι Αρχές θα κάνουν βήματα για τη διευκόλυνση

του εμπορίου και έως τον Δεκέμβριο του 2015
για τη βελτίωση των χρήσεων γης ενώ έως τον Φεβρουάριο

του 2016 θα θεσπίσουν συμπληρωματική
νομοθεσία σε σχέση με τον νόμο περί αδειοδοτήσε
ων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και τις
συστάσεις του ΟΟΣΑ σε συγκεκριμένους βασικούς
τομείς

Ιδιωτικοποιήσεις
Οι ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να εγκρίνουν και να
προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

Οι Αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων η εφαρμογή του
οποίου έχει ως στόχο τη δημιουργία ετήσιων εσόδων
εκτός των τραπεζικών μετοχών 1,4 δισ ευρώ για το
2015 3,7 δισ ευρώ για το 2016 και 1,2 δισ ευρώ για
το 2017 Οι Αρχές δεσμεύονται για την ιδιωτικοποίηση

όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το
ΤΑΙΠΕΔ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών

ενεργειών που εκκρεμούν Μεταξύ άλλων
δράσεων οι Αρχές θα υλοποιήσουν άμεσα μη αναστρέψιμα

βήματα για την πώληση των περιφερειακών
αεροδρομίων και του Ελληνικού τη μεταβίβαση των
μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ στον φορέα

ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ την ολοκλήρωση των
όρων πώλησης των λιμανιών Πειραιά θεσσαλονίκης
και του διαχειριστή των σιδηροδρόμων καθώς και για
την προώθηση του διαγωνισμού για την επέκταση της
συμφωνίας παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών και την πώληση των μετοχών Για τα θέματα

ακίνητης περιουσίας το ΤΑΙΠΕΔ θα θέσει ετή

σιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρμονισμέ
νοι με τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδι WÊ

ωτικοποιήσεις
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Β Ενέργεια
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν τη μεταρρύθμιση για την αγορά 

φυσικού αερίου και τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη
ιης και θα πρέπει να ακολουθήσει η εφαρμογή, θα υιοθετήσουν 

και θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση στα αποδεικτικά 

διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) καθώς και άλλους
κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα αναθεωρήσουν 

τα τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση το κόστος και θα

προσδιορίσουν τα προϊόντα ΝΟΜΕ.
Επίσης, οι Αρχές θα συνεχίσουν την εφαρμογή του

οδικού χάρτη προς το πρότυπο στόχου της Ε.Ε. για την
ηλεκτρική ενέργεια. Οι Αρχές θα προετοιμάσουν ένα
πλαίσιο υποστήριξης για την ανανεώσιμη ενέργεια, την
εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επανεξέταση 

της φορολογίας της ενέργειας. Οι Αρχές θα

εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου 
τομέα προς τη ΔΕΗ και θα ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική 

και λειτουργική ανεξαρτησία του ρυθμιστή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η κυβέρνηση θα λάβει μη αναστρέψιμα 

μέτρα (συμπεριλαμβανόμενης και της ανακοίνωσης 

ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών)
για την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας ΑΔΜΗΕ. Εως τον Νοέμβριο του 2015 οι
Αρχές θα έχουν εισάγει το σύστημα δημοπρασιών ΝΟΜΕ, 

ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν παράγωγη
νομοθεσία και κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της αγοράς 

φυσικού αερίου και θα αναθεωρήσουν τη φορολογία 

ενέργειας.Η κυβέρνηση θα ενσωματώσει την Οδηγία
27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υιοθετήσει 

ένα νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων
ηλεκτρισμού, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη μείωση του κόστους 

για τους καταναλωτές.

■ Δημόσια Διοίκηση
Οι Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση
ιου ενιαίου μισθολογίου που θα εφαρμοστεί από την 1η

Ιανουαρίου 201 6, εναρμοντσμένη με τους συμφωνημένους 

μισθολογικούς στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 

η αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής 

σε όλο το μισθολογικό φάσμα, σε συνάρτηση με
την ικανότητα, την απόδοση και τις ευθύνες του προσωπικού.

Οι πράξεις της παράγωγης νομοθεσίας που απαιτούνται 

για την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου,
με εγγυημένο αρχικό σημείο τους μισθούς κάθε υπαλλήλου 

την 31/12/2014, καθώς και η νομοθεσία για τον
εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων θα υιοθετηθούν 

έως το τέλος του Νοεμβρίου 201 5. Οι Αρχές θα θεσπίσουν 

ένα ανώτατο όριο για τους μισθούς, στο πλαίσιο 

του νέου ΜΠΔΣ και του επιπέδου απασχόλησης στο

Δημόσιο που συνάδει με την επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων και διασφαλίζει την πτωτική πορεία του 

μισθολογικού 

κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ έως το 2019.
Οι μη μισθολογικές παροχές σε όλη τη δημόσια διοίκηση 

θα εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.
Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρμόσουν

νομοθεσία για την πρόσληψη διευθυντών και την αξιολόγηση 

ιης απόδοσης όλων των εργαζομένων και θα
ολοκληρώσουν την πρόσληψη νέων διευθυντών έως το
τέλος του έτους, θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παλιό-
ιερες υποθέσεις παράνομων προσλήψεων και προσωρινών 

διαταγών και θα λάβουν κατάλληλα μέτρα επιβολής 
του νόμου.

■ Δικαιοσύνη
Οι Αρχές θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν τον νέο
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει συμφωνηθεί
παλαιότερα, θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη μείωση 

της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά
δικαστήρια και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης
ιων δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν,
επίσης, να έχουν στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς και την τεχνική βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό 

του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων 
και πρωτοβουλιών στον τομέα της δικαστικής

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- justice), της διαμεσολάβησης 

και των δικαστικών στατιστικών.

■	Καταπολέμηση nu Διαφθορά*
Οι Αρχές θα αναβαθμίσουν και θα δημοσιεύσουν ένα
αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλάνο για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ) στα τέλη Ιουλίου. Για τον
σκοπό αυτόν έχει δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας, με
τη συμμετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο Δικαιοσύνης 

και τη Γ.Γ. Καιαπολέμησης της Διαφθοράς.
Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το

νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων 

και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων
και θα θεσπίσουν νομοθεσία η οποία θα θωρακίσει τις
έρευνες που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και τη μάχη 

κατά της διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, θα διασφαλίσουν, επίσης, τον
σωστό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των ερευνητικών φορέων, μέσω ενός Συντονιστικού 

Σώματος Οικονομικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέων 
κατά της Διαφθοράς.

Β Στ απ ornés
Οι ελληνικές Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για την ενίσχυση 

της διοίκησης και της ανεξαρτησίας ιης ΕΛ.ΣΤΑΤ.
και για τη διασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασής της
στα δεδομένα ιης Δημόσιας Διοίκησης.
Ελλάδα - Χρηματοδοττκές ανάγκες και χρονοδιάγραμμα
εκταμίευσης που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της
πέμπτης αξιολόγησης.

Διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για ω ποσό επέκτασης 

από την ευρωπαϊκή πλευρά οε 1 ,8 διο. ευρώ από
το ΕΤΧΣ, σύνολο 3,6 δισ. ευρώ από τα κέρδη που σχετίζονται 

με τα προγράμματα SMP και τα ANFA για το 2014
και το 2015 και 10,9 διο. ευρώ από το πρώην αποθεματικό 

του ΤΧΣ. Η επέκταση επιτρέπει, επίσης, προστασία για
πιθανή υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος. Οι 

προαναφερόμενοι 

χρηματοδοτικοί πόροι συνοδεύονται και
από μια εκταμίευση από το ΔΝΤ. Πριν από την εκταμίευση, 

το ΔΝΤ θα χρειαστεί εφαρμογή όλων των προαπαι-
τουμένων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης 

με βάθος 12μήνου, διαβεβαιώσεις μέχρι την περίοδο
που η Ελλάδα θα μπορέσει να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση 

στις αγορές, με όρους συνεπείς με τη βιωσιμότητα 
του χρέους και το χρέος να έχει μεγάλες πιθανότητες 

βιωσιμότητας.
Προκειμένου να λάβουμε υπόψη αυτούς τους περιορισμούς 

των χρηματοδοτικών πόρων, μια πεντάμηνη
επέκταση (μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2015) του
τρέχοντος προγράμματος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια
της οποίας συνολικά 12 δισ. ευρώ οικονομικής υποστήριξης 

θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη μεταφορά των
κερδών που σχετίζονιαι με το SMP/ANFA, τα οποία θα
συνοδεύονται και από μια υποτιθέμενη εκταμίευση 3,5
δισ. ευρώ από το ΔΝΤ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι, οι οποίοι θα συνοδεύονται 

από το ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα, θα επέτρεπαν 

να καλυφθούν τα χρεολύσια και η εξυπηρέτηση
του χρέους σε σύνολο 14,3 διο. ευρώ, ενώ θα μπορούσε 

να υπάρξει και εκκαθάριση ληξιιιρόθεομων οφειλών
καθώς και επανασύσταση κάποιων κρατικών αποθεματικών. 

Προτείνεται επίσης η εκταμίευση ιης οικονομικής 
βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις δόσεις, οι οποίες 

θα εξαρτώνται από την προηγούμενη εφαρμογή των
νομοθετικών πράξεων, των προαπαιτούμενων και των
οροσήμων.

■	Χρονοδιάγραμμα εκταμίευση*
Η εκταμίευση από ίο ΕΤΧΣ που σχειίζειαι με την πέμπτη
αξιολόγηση θα ανερχόταν σε 8,7 δισ. ευρώ και θα εκταμιεύονταν 

3,3 δισ. ευρώ κέρδη του SMP. Με δεδομένη την
εμπροσθοβαρή φύση των χρηματοδοτικών αναγκών και
λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που είναι πιθανόν να
αντιμετωπίσουν οι Αρχές κατά την εφαρμογή των πρά-
ξεων/οροσήμων, προτείνεται να διαιρεθούν οι εκταμιεύσεις 

σε τέσσερα στάδια, μεταξύ του τέλους Ιουνίου και του
Οκτωβρίου. Τα διαθέσιμα 1,8 δισ. ευρώ και μέρος των 10,9
διο. ευρώ που επιστρέφονται στο ΕΤΧΣ από το αποθεμαυ-
κό του ΤΧΣ θα χρησιμοποιηθούν για εκταμίευση στο δεύτερο 

μισό του 201 5, μετά την απόφαση να διευρυνθεί το
πεδίο εφαρμογής των χρημαηκών ποσών.

•	Πρώτον, δεδομένης της έντονης ανάγκης του Ιουνίου,
θα χρειαστεί να εκταμιευτούν 1,8 δισ. ευρώ από τα κέρδη 

του SMP για το 2014, μόλις η Ελληνική Βουλή εγκρίνει, 

με απόφασή της, τη συμφωνία με τους θεσμούς και
υιοθετήσει την πρώτη δέσμη νομοθετικών πράξεων και
τα εθνικά Κοινοβούλια έχουν συμφωνήσει με ιην αρχή
της εκταμίευσης των κερδών του SMP. Το πλήρες ποσό
θα κατατεθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
•	Δεύτερον, μια πρώτη δόση του δανείου από το ΕΤΧΣ
ύψους 4,0 δισ. ευρώ θα χρειαστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, 

αφού πρώτα η Ελλάδα έχει εκπληρώσει μία δέσμη
προαπαιτουμένων/οροσήμων στις αρχές Ιουλίου. Αυτή
η δόση του δανείου μπορεί να αποτελείται από το υπόλοιπο 

της εκταμίευσης του προγράμματος του ΕΤΧΣ 1,8
δισ. ευρώ και 2,2 δισ. ευρώ από το ανακατευθυνόμε-
νο απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
TnTaç(HFSF). Από τη συνολική πρώτη δόση του δανείου,
3,5 δισ. ευρώ θα εκταμιεύονταν κατευθείαν σιον ξεχωριστό 

λογαριασμό για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης 

του εξωτερικού χρέους. Τα υπόλοιπα 500.000.000
ευρώ θα μπορούσαν να εκταμιευτούν σε έναν καινούργιο 

υπολογαριασμό του Ενιαίου Λογαριασμού ιου Δημόσιου 

Ταμείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές
για έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία της Ε.Ε. (και στον οποίο η Ε.Ε. θα διενεργεί τις
πληρωμές μετά τη δημιουργία του).
•	Τρίτον, η δεύτερη δόση του δανείου της τάξεως των
4,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ θα εκταμιευόταν οτις αρχές
Αυγούστου, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει μια δέσμη προαπαιτουμένων/οροσήμων 

στα τέλη Ιουλίου. Ολόκληρο
το ποσό των 4,7 δισ. ευρώ θα εκταμιευτεί κατευθείαν
στον ξεχωριστό λογαριασμό για την κάλυψη ίων αναγκών 

εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους για τον μήνα 

Αύγουστο. Παράλληλα, τα κέρδη του προγράμματος,
σχεδόν 300.000.000 ευρώ, για το 201 5 θα πρέπει να 

μεταφερθούν.

•	Τέταρτον, τα κέρδη από τον SMP, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 

θα εκταμιεύονταν τον Οκτώβριο, αφού η Ελλάδα
εκπληρώσει την τελική δέσμη των προαπαιτουμένων/
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οροσήμων Ολόκληρο το ποσό θα εκταμιευτεί απευθείας
στον ξεχωριστό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση των

αναγκών του εξωτερικού χρέους Εφόσον εκπληρωθεί
η ανωτέρω προϋπόθεση η Επιτροπή εικάζει ότι για τον
σκοπό αυτόν θα υπάρξει εκταμίευση από το ΔΝΤ ύψους
3,5 δισ ευρώ τον Οκτώβριο αφού η Ελλάδα εκπληρώσει
όλα τα προαπαιτούμενα Επίσης αναμένεται ότι η Ελλάδα

θα μπορούσε να αυξήσει τη χρηματοδότησή της μέσω

Εντόκων Γραμματίων του Ελ Δημοσίου από επενδυτές

εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 2 δισ ευρώ τον Νοέμβριο

αφού υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς Αυτά
θα χρησιμοποιούνταν ώστε να ανατροφοδοτηθεί το

αποθεματικό του ΤΧΣ

Πίνακας Μηνιαίος χρηματοδοτικός πίνακας για την Ελλάδα Ιούντος
Νοέμβριος 201 5-Χρηματοδοττκές ανάγκες της Ελλάδας για το 201 5
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Σημείωση Το ποσό ιης εκταμίευσης του ΔΝΤ θα αποφασιστεί

από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα υπό
κειιαι στην εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων συγκεκριμένα

διαβεβαιώσεις για χρηματοδότηση με δωδεκάμηνο

χρονικό ορίζοντα τη βιωσιμότητα του χρέους
με υψηλή πιθανότητα και γενικές διαβεβαιώσεις για την

περίοδο πέραν των 1 2 μηνών μέχρι η Ελλάδα να ανακτήσει

πλήρη πρόσβαση στις αγορές υπό όρους συμβατούς

με τη βιωσιμότητα του χρέους Η αγορά Εντόκων
Γραμματίων του Ελ Δημοσίου ΕΓΕΔ από φορείς εκτός
Γενικής Κυβέρνησης είναι μια τεχνική υπόθεση η οποία
υπονοεί ότι οι κυβερνητικοί φορείς θα μειώσουν την κατοχή

ΕΓΕΔ στον ιστορικό τους μέσο όρο

25 Ιουνίου 2015

Uponnapnun Ανάλυση Βιωσιμότητα
too Xpéous για την Ελλάδα

Το παρόν σημείωμα το οποίο έχει εκπονηθεί από το
προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμών συνοψίζει τις απόψεις

τους καθώς και εκείνες του προσωπικού του ΔΝΤ
Παρουσιάζει μια προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας
του χρέους για την Ελλάδα υποθέτοντας ότι θα υπάρξουν

ένα Staff Level Agreement και μια επέκταση του
τρέχοντος προγράμματος οικονομικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
EFSF για πέντε μήνες Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρξει

παροχή οικονομικής βοήθειας με τη μορφή εκταμίευσης

από το EFSF συμπεριλαμβανόμενης και της ανακατεύθυνσης

του αποθέματος του ΤΧΣ μεταφορά κερδών

του προγράμματος SMP και εκταμίευση από το ΔΝΤ
Πρώτα ανατρέχει στις παραμέτρους της συμφωνίας του
Eurogroup του 201 2 μετά εξετάζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις

σχετικά με το επίπεδο του χρέους ΑΕΠ με ορίζοντα
το 2020 και το 2022 με βάση διαφορετικά σενάρια και
μετά συμπληρωματικά εξετάζει τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές

ανάγκες ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα
του χρέους υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της δομής
του ελληνικού χρέους Μια λεπτομερέστερη Ανάλυση
Βιωσιμότητας Χρέους DSA θα παρουσιαστεί κατά την
πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης

• Το πλαίσιο του Eurogroup του 201 2 για το χρέος
To Eurogroup του 2012 συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει

να φτάσει σε έναν λόγο χρέους προς ΑΕΠ της τάξεως

του 124 το 2020 και το 2022 σε έναν λόγο χρέους

προς ΑΕΠ αρκετά χαμηλότερο από 110 Συμφώνησε

επίσης να εξετάσει και περαιτέρω μέτρα αν κριθεί
αναγκαίο ώστε να επιτευχθεί μια αξιόπιστη και βιώσιμη
μείωση του λόγου χρέους ΑΕΠ όταν η Ελλάδα πετύχει

ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα όπως προβλέπεται
στο τρέχον μνημόνιο υπό την προϋπόθεση ότι θα

εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι όροι που περιέχονται στο
πρόγραμμα To Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015
επιβεβαίωσε τη δέσμευση σε αυτό το πλαίσιο

Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από μια σειρά μέτρων
για τη μείωση του χρέους Οι όροι σχετικά με το Greek
Loan Facility έχουν αναθεωρηθεί τρεις φορές επέκταση

της περιόδου χάριτος και των ωριμάνσεων μείωση
των επιτοκίων Οι όροι του EFSF τροποποιήθηκαν το
2012 επέκταση ωριμάνσεων κατάργηση χρεώσεων και
αναβολή πληρωμών τόκων Επιπλέον το Eurogroup
δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα κέρδη των προγραμμάτων

SMP και ANFA Συνολικά τα μέτρα αυτά ήδη συνεπάγονται

μια άμεση μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών

κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας και ισοδυναμούν

με μια οικονομική ανακούφιση του χρέους
σε όρους καθαρής παρούσας αξίας από τη σκοπιά των
αγορών Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι πληρωμές
τόκων της Ελλάδος είναι συγκρίσιμες με εκείνες των λιγότερο

χρεωμένων χωρών Ιταλία Πορτογαλία για παράδειγμα

Τέλος το PS1 οδήγησε σε μείωση του δημόσιου

χρέους κατά περίπου 100 δισ ευρώ τον Μάρτιο του
201 2 520/0 του ΑΕΠ του 201 2

• Τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Ανάλυση Βιωσιμότητας

Χρέους
Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της πολιτικής

και οι αβεβαιότητες των τελευταίων μηνών έχουν
καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη
σε κάθε περίπτωση Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν

στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους

είναι η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης η αναθεωρημένη

πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου τα χαμη¬

λότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες

οικονομικές ανάγκες του τραπεζικού τομέα
Η Ανάλυση Βιωστμότητας Χρέους DSA υπό το πρίσμα

διαφορετικών σεναρίων
Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιμότητας
Χρέους DSA παρουσιάζονται τρία σενάρια Το πρώτο

υποθέτει πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του
προγράμματος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη

Το δεύτερο υποθέτει μερική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

συμπεριλαμβανόμενων και των ιδιωτικοποιήσεων

οδηγώντας σε 0,5 χαμηλότερη ανάπτυξη και σε
ένα υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου 0,6 Το τρίτο σενάριο

αποτελεί το σενάριο βάσης του ΔΝΤ Πραγματοποιούνται

περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συγκλίνουν
τα σενάρια

Σύμφωνα με όλα τα σενάρια το χρέος ως ποσοστό
του ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία αλλά παραμένει σημαντικά

πάνω από τους στόχους του Eurogroup του Νοεμβρίου

του 2012 οι οποίοι περιγράφονται ως πολύ κάτω

από το 110 μέχρι το 2022

2015 2020 2022 2030

Χρέος ως ποσοστό Σενάριο Α 172.8 137,5 124.0 85,0

Σενάριο Β 174.3 146,5 135,0 100.9

τουΑΕΠ(Ίί Σενάριο Γ 176.7 149,9 1422 118,0

1

Πρωτογενές Σενάριο Α 1,0 3,5 3,5 3,5

πλε6νοσμα(%ΑΕΠ ΣενοριοΒ 1.0 3,5 3,5 3,5

ΣενάριοΓ 1,0 3,5 3,5 3.5

Εσοδα οπό Σενάριο Α 1,4 152 22,0 26.8

ιδιωτικοποιήσεις ΣενοριοΒ 0.4 9,2 16,0 20.8

δο.€ ΣενάριοΓ 0,5 3,0 4,0 4,0

ΣΛίγκεντρωπκά

Ονομαοτκη αύξηση ΣενοριοΑ •0,6 4,1 4.1 4.0

ΑΕΠ Σενάριο Β 12 3,5 3,5 3,5

ΣενάριοΓ 1.2 3.7 3.7 3,5

Επιτόκιο Σενάριο Α 1.4 5,1 4,9 4,1

ΟΜίχρημοττοδότησης Σενάριο Β 1,4 5,4 52 4,7

ΣενάριοΓ 1,4 6,3 6,3 6,3

Σημείωση Ολα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές
πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης Το
ποσοστό του χρέους θα είναι υψηλότερο εάν απαιτηθεί
πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

0 ρόλος των χρηματοδοτικών αναγκών
Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει

να αποτυπωθεί η διάρθρωση του χρέους και αυτή

καθαυτή δεν απεικονίζει πλήρως τα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση ώστε
να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος Αυτή η πτυχή
μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από τις ακαθάριστες
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας οι οποίες αποτυπώνουν

τη δομή των πληρωμών της σε βάθος χρόνου
Χαμηλότερες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες συνεπάγονται

καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και λιγότερο
κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα
Η μέθοδος υπολογισμού των ακαθάριστων χρηματοδοτικών

αναγκών δέχεται ότι υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας
σύμφωνα με τα δύο πρώτα σενάρια Οι ακαθάριστες

χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν πολύ κάτω από το
όριο του 15 ένα όριο το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες

του ΔΝΤ σχετικά με αυτό το κριτήριο Σύμφωνα με το
σενάριο Γ σημαντική αναμόρφωση του ύψους του χρέους

και ευνοϊκοί όροι δανεισμού θα βελτίωναν τη βιωσιμότητα

Η αναμόρφωση των ροών των πληρωμών δεν
συνεπάγεται ονομαστικό κούρεμα ή δημοσιονομικά κόστη

για τους πιστωτές Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα

κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας NPV για την Ελλάδα

και μακροπρόθεσμα θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα του
ελληνικού δημόσιου χρέους

Ακριβής μετάφραση του αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου
Αθήνα 29/06/2015 Ο μεταφραστής Στέφανος Τέφος
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Προς αναστολή
οι δίμηνες συνταγές

για τα φάρμακα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Στο
τραπέζι είναι π αναστολή

χορήγησης δίμηνων συνταγών

από τον ΕΟΠΥΥ Συμφωνά

με πληροφορίες το μέτρο
εξετάζεται προκειμένου να αποφευχθούν

προβλήματα με την
αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται

από το περασμένο Σάββατο
Με τις τρίμηνες και εξάμηνες

συνταγές δεν υπαρχει πρόβλημα
καθώς εκτελούνται κάθε

μήνα αλλά με τις δίμηνες ο
ασφαλισμένος μπορεί να παρει
από το φαρμακείο φαρμακα για
δύο μήνες

Τυχόν εφαρμογή του περιορισμού

θα προκαλέσει προβλήματα
σε χιλιάδες χρονίως πάσχοντες

οι οποίοι ενδέχεται να εγκαταλείπουν

τις πόλεις λόγω διακοπών

Οι πολύμηνες συνταγές
αφορούν κυρίως άτομα με χρόνια

νοσήματα τα οποία αποφεύγουν

με αυτές την ταλαιπωρία
και το κόστος καθώς δεν χρειάζεται

να πραγματοποιούν διαδοχικές

επισκέψεις στον γιατρό
Καρδιοπαθείς υπερτασικοί

διαβητικοί και αλλες κατηγορίες
ασθενών θα υποχρεωθούν για
όσο ισχύσει το περιοριστικό μέτρο

να επισκέπτονται τακτικά
γιατρό συμβεβλημένο με τον
ΕΟΠΥΥ ή γιατρό του ΕΣΥ προκειμένου

να ανανεώνουν τις
συνταγές τους

Προς το παρόν δεν χρειάζεται
η εφαρμογή του μέτρου καθώς

δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα

ανέφερε χθες στο
Εθνος ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Κοντός Αναλογη δήλωση

έκανε και ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρου
μπλής

Αυξημένη ζήτηση
Παρά τα περιοριστικά μέτρα

η ζήτηση παραμένει αυξημένη
με ασθενείς και νέους γονείς να
αναζητούν εναγωνίως φάρμακα
και γάλατα πρώτης βρεφικής
ηλικίας

Οι φαρμακοποιοί κάνουν λόγο

για ελλείψεις φαρμάκων οι
οποίες δεν αποδίδονται στον
έλεγχο κυκλοφορίας κεφαλαίων
capital control αλλά στα χρόνια

προβλήματα που αντιμετωπίζει
π αγορά

Μιλώντας στο Εθνος ο αντιπρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ

▲ ΜΕ ΤΙΣ τΡΙΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΕΣ συνταγές δεν υπάρχει πρόβλημα

καθώς εκτελούνται κάθε μήνα

Γιάννης Δαγρές εξήγησε ότι οι
ελλείψεις αφορούν κυρίως ειδικές

κατηγορίες σκευασμάτων
όπως νευροληπτικά και φαρμακα

για τον θυρεοειδή Σύμφωνα
με τον κ Δαγρέ οι ελλείψεις
αντιμετωπίζονται όπου αυτό
είναι εφικτό με ανταλλαγές από
φαρμακείο σε φαρμακείο

Το προεδρείο του ΠΦΣ απέστειλε

χθες επιστολή στον Εθνικό

Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ

με την οποία ζητεί την απαγόρευση

των επανεξαγωγών παράλληλων

εξαγωγών φαρμάκων

μέχρι να ομαλοποιηθούν
οι επικρατούσες συνθήκες Ζητεί

επίσης τον αυστηρό έλεγχο
της διακίνησης των φαρμάκων
σε όλη την αλυσίδα διανομής
από τη βιομηχανία μέχρι τον τελικό

ασφαλισμένο
Καλεί τις υπηρεσίες του Οργανισμού

να ελέγχουν επισταμένοι

όλη την πορεία των παρτίδων

των φαρμάκων τονίζοντας
ότι η επάρκεια της ελληνικής
αγοράς με φαρμακα πρέπει να

αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα
έναντι άλλων επιχειρηματικών

ενεργειών
Οι φαρμακοποιοί εκτιμούν

ότι η μέχρι στιγμής αυξημένη
ζήτηση έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς

αλλά επειδή παραμένει
άγνωστη η διαρκειατης κρίσης
πρέπει να ληφθούν μέτρα αυστηρού

ελέγχου της αγοράς
Το προεδρείο του ΠΦΣ κολεί

τους ασφαλισμένους και τους
φαρμακοποιούς να συμπεριφέρονται

με ψυχραιμία επισημαίνοντας

ότι δεν τίθεται άμεσα
θέμαεπαρκειας φαρμάκων σύμφωνα

με τα όσα ισχύουν μέχρι
σήμερα και τα φαρμακεία εφοδιάζονται

κανονικά
Απευθυνόμενο στους ασφαλισμένους

τονίζει ότι καλό είναι
να συνεχίσουν την ίδια υπεύθυνη

στάση δεδομένου ότι το φαρ
μακο δεν είναι καταναλωτικό
προϊόν για να το αποθηκεύουμε
αλλά κοινωνικό αγαθό το οποίο
πρέπει να το προμηθευόμαστε
όταν το έχουμε ανάγκη
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ΣΕΒ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ MET ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Κραυγή απόγνωση
από ris επιχειρήσει
Τα

προβλήματα σε εισαγωγές και
εξαγωγές η έλλειψη ρευστότητας

και η αργία των τραπεζών
συνθέτουν το σκηνικό χάους που

επικρατεί στην αγορά από την επιβολή
των capital controls στις τραπεζικές
συναλλαγές

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών ΣΕΒ έχει κάνει ήδη
την πρώτη καταγραφή των μεγάλων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η

αγορά τονίζοντας ότι παρατηρούνται
ήδη καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγών

πρώτων και δεύτερων υλών
από το εξωτερικό εντός και εκτός EE
και σε πολλές περιπτώσεις ακυρώσεις
από την πλευρά των προμηθευτών

Οι προμηθευτές του εξωτερικού
έχουν αρχίσει να κινούνται προς δυσμενείς

όρους συναλλαγών μέχρι
και 100 προπληρωμή ακόμα και
σε μεγαλύτερες και μέχρι προχθές
φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις
Παράλληλα προκύπτουν προβλήματα
εξόφλησης των εισαγωγών λόγω της
απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια

Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους μέσω της συνεργαζόμενης

Τράπεζας
Σημειώνεται δε ότι π καθυστέρηση

στην αποπληρωμή και παραλαβή παραγγελιών

συνεπάγεται κίνδυνο καταστροφής

ευπαθών πρώτων υλών και
προϊόντων π χ τρόφιμα

τοις μετρητοίς
Αναφορικά με τπ ρευστότητα καταγράφεται

αδυναμία διενέργειας πωλήσεων

στο εσωτερικό για εταιρικούς
πελάτες χωρίς Internet banking ισχύει
όριο των 500 ευρώ σε εμπορευματικές

συναλλαγές Β2Β Την ίδια στιγμή
π απαίτηση τοις μετρητοίς για την
αποπληρωμή υλών ενέχει κινδύνους
για την ορθή λειτουργία της παραγωγικής

διαδικασίας
Γεγονός αποτελεί και η δυσκολία

καταβολής μισθών για εταιρίες χωρίς

e-banking στην ολοκλήρωση
υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων

σε θέματα πληρωμών σε όσους
εισπράττουν μετρητά ή πληρώνονται
μέσω αντικαταβολής όπως οι μεταφορείς

με αποτέλεσμα την αδυναμία
αποστολής προϊόντων σε πελάτες του
εξωτερικού

Εμπλοκές προκύπτουν και στην
τροφοδοσία καυσίμων των φορτηγών
μεταφοράς λόγω απαίτησης πληρωμής

σε μετρητά ενώ υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα αδυναμίας πληρωμών
εισφορών υπέρ Δημοσίου ΙΚΑ ΦΠΑ
κ.λπ

Σε επίπεδο προβλημάτων που απορρέουν

από την αργία των τραπεζών

D ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentoun@e-typos.com

οπως επισημαίνεται το πάγωμα των
εμβασμάτων από και προς το εξωτερικό

πλήττει τις επιχειρήσεις Από τπ

στιγμή που τα εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται

στους τραπεζικούς λογαριασμούς

των προμηθευτών οι επιχειρήσεις

δεν μπορούν να εκτελωνίσουν
τα φορτία

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ πάντα προκύπτει

αδυναμία πληρωμών σε υποχρεώσεις

εντός της χώρας λόγω της μη δυνατότητας

χρήσης εγκεκριμένων ορίων
σε αλληλόχρεους λογαριασμούς

Ενώ με τη μη έκδοση εγγυητικών
επιστολών καθίσταται αδύνατη η ανάληψη

έργων και αποκλείονται οι επιχειρήσεις

από τρέχοντες διαγωνισμούς
σε Ελλάδα και εξωτερικό

Να σημειωθεί δε ότι το τρέχον
έτος είναι καταληκτικό για τα

χρηματοδοτούμενα

από το τρέχον ΕΣΠΑ
έργα στοιχείο το οποίο συνεπάγεται
την οξύτατη ανάγκη για εμπρόθεσμη
χρηματοδότηση και πληρωμή σωρείας
συμβατικών υποχρεώσεων των δημόσιων

φορέων Το κλείσιμο των τραπε

Εκκληση για véss
διαπραγματευθεί
Προειδοποιήσει
ότι θα υπάρξουν
ελλείψει σε npcbi^s
ύλε5 και τρόφιμα

ζών ουσιαυτικά δυσχεραίνει έως και
αναστέλλει την εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων

Βλέπουν ελλείψεις
Συναγερμός έχει σημάνει στην αγορά
από την επιβολή των capital controls
παρά τις διαβεβαιώσεις της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή ότι δεν παρατηρούνται
ανατιμήσεις ή υπερτιμολογήσεις σε
καύσιμα και τρόφιμα και διαπιστώνεται
επάρκεια προϊόντων Τα αποτελέσματα
αυτής της σποράς θα είναι ορατά σε
μία εβδομάδα επισημαίνουν οι αρμόδιοι

φορείς
Ας ληφθεί υπόψη ότι εξαρτώμεθα

κατά 82 από εισαγωγείς Εύκολα
λοιπόν συμπεραίνει κανείς τι ελλείψεις

θα προκύψουν σε όλα τα αγαθά
φάρμακα τρόφιμα καύσιμα από ένα

υποτιμημένο νόμισμα κατά 50%-70
ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού
Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων

Προϊόντων ΕΣΒΕΠ κ Νίκος Καρα
γεωργίου σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ
ΜΠΕ υποστηρίζοντας παράλληλα ότι
προς το παρόν ουδεμία ανατίμηση
έχει υπάρξει από πλευράς προμηθευτών

ή σούπερ μάρκετ και όσες
προσφορές προϊόντων υπήρχαν στα
ράφια πριν από την Παρασκευή συνεχίζονται

απρόσκοπτα
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξάρτητων

Εμπορικών Αντιπροσώπων
Εισαγωγής-Εξαγωγής Διανομέων
ΟΣΑΕΑ Κωνσταντίνος Παπαγιαν

νόπουλος τόνισε στον E T πως η

επιβίωση της οικονομίας μας πατάει
σε ένα ποσοστό 80%-85 στις

εισαγωγές και τα εμπορεύματα που

βρίσκονται σε αποθεματοποίηση π.χ

γεωργίας χημείας κ.λπ δεν επαρκούν
πέραν της μίας εβδομάδας

Κατά τα λεγόμενά του παρατηρούνται
ήδη προβλήματα στην προμήθεια

πρώτων υλών και τροφίμων και
θα αρχίσουν να γίνονται πιο διακριτά
από τη στιγμή που συνεχιστεί αυτό το
εμπάργκο Ηδη έχουν καταγραφεί

ακυρώσεις παραγγελιών και επιστροφές

προκαταβολών Εχει γίνει τεράστια

ζημιά στην εθνική οικονομία
Πρέπει να ανοίξουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις

υπογράμμισε ο κ

Παπαγιαννόπουλος Πολλές βιομηχα
νίες-βιοτεχνίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν

στις πληρωμές των εργατών
και του προσωπικού τους και κάποιες
κλείνουν μέχρι νεωτέρας πρόσθεσε
ο ίδιος για να καταλήξει Αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν κόκκινοι ή μπλε
Η Ελλάδα πεθαίνει

Î

► ► ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μέριμνα για καύσιμα στο ΕΚΑΒ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ και αντιμετωπίσιμο θεωρεί το
ΕΚΑΒ το πρόβλημα που έχει προκύψει με συγκεκριμένα

πρατήρια τα οποία παρά τις συμβάσεις
που έχουν υπογραφεί αρνούνται να εφοδιάσουν
με καύσιμα αν δεν γίνει η πληρωμή με μετρητά
Σε συνεννόηση βρίσκεται η ηγεσία του υπουργείου

Υγείας με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης
για αύξηση της παροχής καυσίμων που έτσι κι
αλλιώς οι Ενοπλες Δυνάμεις προσέφεραν στο
ΕΚΑΒ Συντονισμός υπάρχει και με την Ελληνική
Αστυνομία για παροχή καυσίμων από τους ίδιους
ιδιώτες πρατηριούχους

Σε συνεχείς συσκέψεις και επαφή με ανώτατα
κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκεται ο πρόεδρος του
ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου για να μη μείνει
και από καύσιμα ο ήδη αποδεκατισμένος στόλος
του Εκκληση στο υπουργείο Υγείας απευθύνει
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προκειμένου να

προστατευθεί η δημόσια Υγεία και να διασφαλιστεί
ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας ασθενής

μένοντας χωρίς φάρμακα και περίθαλψη
Στην ανακοίνωση του ΙΣΑ τονίζεται πως πρέπει

να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες τους συνταξιούχους τους
ανασφάλιστους και τις ομάδες των ασθενών που
λαμβάνουν φαρμακευτικές αγωγές στις οποίες
είναι μεγάλη η συμμετοχή και πιθανόν να μην
μπορούν να την καλύψουν με το ημερήσιο όριο
ανάληψης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση
και στις φαρμακευτικές εταιρίες να συνεχίσουν
την απρόσκοστπ τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς

και ειδικά των φαρμακείων των νοσοκομείων
και του ΕΟΠΥΥ από τα οποία χορηγούνται

τα φάρμακα υψηλού κόστους
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜ ΒΑΚΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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Υπάλληλοι σε υποχρεωτική
αργία άνευ αποδοχών
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αργία στο προσωπικό τους και άνευ μισθού άρχισαν

να χορηγούν μικρές βιομηχανικές και βιοτεχνικές εισαγωγικές
επιχειρήσεις καθώς η έλλειψη πρώτων υλών εξαιτίας της αδυναμίας
πληρωμής των παραγγελιών από το εξωτερικό σε συνδυασμό με τπ

σιάσπ πληρωμών στην εσωτερική αγορά τις οδηγεί σε περιορισμό ή

και σε ολιγοήμερη διακοπή των εργασιών τους Ηδη ορισμένες επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην επαρχία βιομηχανική περιοχή
του νομού Μαγνησίας ενημερώνουν εργαζόμενους ότι σταματούν την

παραγωγή γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν τις μονάδες τους Σύμφωνα

με πληροφορίες δύο μικρές βιομηχανικές μονάδες του Βόλου

ενημέρωσαν το προσωπικό τους ότι θα μείνουν σε υποχρεωτική αργία

για ένα δεκαπενθήμερο και μάλιστα χωρίς αποδοχές από τη στιγμή
που δεν θα δουλεύει το εργοστάσιο Το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα σε

μεγαλύτερη κλίμακα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες άλλες μικρότερες

επιχειρήσεις του μεταλλουργικού κυρίως ελάδου καθώς στην έλλειψη

ρευστότητας όλων των προηγούμενων μηνών ήρθε να προστεθεί και

η απουσία συναλλαγών με μετρητά μετά την απόφαση της κυβέρνησης

για δημοψήφισμα και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την

οποία επέβαλε τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων
Κ ΚΑΤΙΚΟΣ
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Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο για
Η τραπεζική αργία θα περίμενε κανείς να αγγίζει όλη
την αγορά ωστόσο αυτό δεν γίνεται καθώς κυρίως
πλήττονται οι εισαγωγείς και η βιομηχανία και
όχι το καταναλωτικό κοινό αφού τα ράφια
των σούπερ μάρκετ διαθέτουν επάρκεια αγαθών

► Του Β ΓΕΩΡΓΑ

ολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα τα
προσκόμματα και η ανησυχία στην
πραγματική οικονομία λόγω της
τραπεζικής κατάψυξης με τα προβλήματα

να πλήττουν περισσότερο σε
αυτήν τη φάση τους εισαγωγείς τη
βιομηχανία και τους εργαζόμενους
παρά να επηρεάζουν το καταναλωτικό
κοινό που συνεχίζει να βρίσκει γεμάτα

τα ράφια των σουπερμάρκετ και να
αποθηκεύει είδη πρώτης ανάγκης

τρόφιμα και καύσιμα
Στα προϊόντα δεν υπάρχουν ελλείψεις

και ούτε αναμένεται να δημιουργηθούν

πριν περάσουν ακόμη αρκετές
ημέρες καθώς η αγορά έχει συσσωρευμένα

αποθέματα και μπορεί να κινηθεί

για τουλάχιστον δύο εβδομάδες
Την επάρκεια σε τρόφιμα και καύσιμα
επιβεβαιώνουν τόσο οι επιχειρήσεις
όσο και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου

και Καταναλωτή που συνεχίζει
τους ελέγχους στην αγορά υποστηρίζοντας

ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις Η
ζήτηση έχει αρχίσει από χθες να μειώ

II
Τμήμα Μητρώου

Εναρξη Μεταβολές Διακοπές

νεται σε σουπερμάρκετ και πρατήρια
μετά τον καταναλωτικό πανικό του
Σαββάτου και της Δευτέρας αν και
όπως λένε στελέχη από τους ομίλους
του λιανεμπορίου η καταναλωτική συμπεριφορά

αλλάζει ώρα με την ώρα
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως

στους εισαγωγείς που δεν μπορούν
να πληρώσουν τις παραγγελίες παρά
μόνον αν έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό

ή κεφάλαια σε ξένες τράπεζες
Ουσιαστικά αυτή την περίοδο εισάγονται

μόνον προϊόντα και πρώτες ύλες
που είχαν προπληρωθεί πριν από το
κλείσιμο των τραπεζών Βιομήχανοι
και εκπρόσωποι εισαγωγικών επιχειρήσεων

λένε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις

στις διαδικασίες εισαγωγών
από το εξωτερικό και περιπτώσεις
ακυρώσεων από την πλευρά των
προμηθευτών Αρκετές επιχειρήσεις
που δεν έχουν στοκαρισμένες πρώτες
ύλες μειώνουν την παραγωγή τους
ενώ υπάρχουν φαινόμενα τέτοιων
εταιρειών που έθεσαν τις τελευταίες
ημέρες σε υποχρεωτική αργία το προσωπικό

τους

ffl5 111

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Γενναία παράταση
στην καταβολή φόρων
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ εργάσιμη ημέρα

από τη λήξη της τραπεζικής αργίας
παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής
των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση

οφειλών με σκοπό τη διευκόλυνση
των φορολογουμένων και την αποφυγή

πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη
μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών
υποχρεώσεων λόγω των περιοριστικών
μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία

Δημοσίων Εσόδων κατά το διάστημα
που διαρκεί η τραπεζική αργία δεν

υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους
πρόστιμα προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής των κάθε είδους φορολογικών

οφειλών των οποίων οι προθεσμίες
καταβολής λήγουν σε ημέρα τραπεζικής
αργίας Η ρύθμιση περιλαμβάνει και τις
προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων

και επιρριπτόμενων φόρων
Εως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται

και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων-διευκολύνσεων τμη¬

ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
στη φορολογική διοίκηση

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τον
Ιούνιο προβλεπόταν η είσπραξη περίπου
4 δισ ευρώ στόχος που σε καμιά περίπτωση

δεν επετεύχθη λόγω των πολιτικοοικονομικών

εξελίξεων
Οπως προκύπτει από το ρεπορτάζ τις

τελευταίες ημέρες
Τα ταμεία των εφοριών λειτούργησαν

ωστόσο οι ελάχιστοι φορολογούμενοι
που εμφανίστηκαν στην Εφορία

προτίμησαν να ρωτήσουν αν μπορούν
να πληρώσουν παρά να προχωρήσουν
στην πληρωμή των υποχρεώσεών τους

Πολλές επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν
φορολογικές υποχρεώσεις όπως ο ΦΠΑ
μηνός Μαΐου και ο Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών

Μετρημένες στα δάχτυλα ήταν και οι
πληρωμές δόσεων για τη ρύθμιση των
1 00 δόσεων ενώ

Πάγωσε η διαδικασία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων

Nées προσφορέ5
στην κινητή
τηλεφωνία
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ προς τους καταναλωτές
ανακοίνωσαν χθες οι εταιρείες τηλεφωνίας
πέρα από την αναστολή ώς τις 7 Ιουλίου της
διακοπής όλων των συνδέσεων σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας με ληξιπρόθεσμες οφειλές

που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από την
πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου

Η Cosmote παρέχει δωρεάν από σήμερα
στις 5 μ μ σε όλους τους συνδρομητές της
συμβολαίου και καρτοκινητής 400 λεπτά

ομιλίας προς όλα τα δίκτυα και 400 MB για
πλοήγηση στο internet με την προϋπόθεση
ότι θα στείλουν μήνυμα ενεργοποίησης της
προσφοράς χωρίς χρέωση Η Vodafone παρέχει

δωρεάν 300 λεπτά ομιλίας και 300 SMS
προς όλα τα δίκτυα ενώ οι συνδρομητές της
Hellas Online και οι επαγγελματίες δικαιούνται

επιπλέον 300 λεπτά ομιλίας προς όλους
Γενναιόδωρη προσφορά σύμφωνα με πληροφορίες

ετοιμάζεται να ανακοινώσει σήμερα
η Wind
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τις κλειστές τράπεζες

Επάρκεια
φαρμάκων

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΣΥΧΟΣ ο κόσμος ιδιαίτερα οι
άνθρωποι που κάνουν αγωγή φαρμάκου ότι
δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα
επάρκειας φαρμάκων στην αγορά επανέλαβε

κατηγορηματικά χθες ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής

Το φάρμακο είναι ένα δημόσιο αγαθό
το οποίο πρέπει να είναι προσπελάσιμο από

όλους χωρίς διακρίσεις Εξαντλούμε όλα τα
περιθώρια ώστε πραγματικά παρά το κλίμα
των ημερών και των πιέσεων που υπάρχουν
να μην υπάρχει καμία έλλειψη στην αγορά
πρόσθεσε

Για επάρκεια φαρμάκων και για κανονικό

εφοδιασμό των φαρμακείων μίλησε και ο

πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουράντος ο οποίος
καλεί τους ασφαλισμένους να συνεχίσουν
την ίδια υπεύθυνη στάση δεδομένου ότι το
φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν για
να το αποθηκεύουμε αλλά κοινωνικό αγαθό
που πρέπει να το προμηθευόμαστε όταν το
έχουμε ανάγκη

HTA.B

Β Αποστόλου Ασφαλείς
οι αγροτικές επιδοτήσεις
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τις

αγροτικές επιδοτήσεις ξεκαθαρίζει
σε δήλωση του ο αναπληρωτής

υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Βαγγ Αποστόλου βλέποντας

ότι η κινδυνολογία όσων
θέλουν να συνεχίσει η χώρα να
βαδίζει την καταστροφική οδό των
μνημονίων έφτασε τώρα να ακουμπάει

και τον αγροτικό τομέα
Οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν

ενισχύσεις που λαμβάνουν
οι αγρότες στο πλαίσιο της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Η συμμετοχή της
χώρας μας στην Ε.Ε ούτε συζητείται
ούτε διακυβεύεται από τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος της ερχόμενης
Κυριακής υπενθυμίζει ο κ Αποστόλου

Στη δήλωση του ξεκαθαρίζει
υπεύθυνα ότι το χρονοδιάγραμμα
πληρωμών στον αγροτικό τομέα
είτε πρόκειται για τις ενισχύσεις
της ΚΑΠ είτε για τις αποζημιώσεις
του ΕΛΓΑ είτε για τις πληρωμές του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

τηρείται κανονικά και οι πληρωμές

γίνονται και θα γίνονται στον
χρόνο τους χωρίς κανένα πρόβλημα

Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα

ισότιμος εταίρος της Ε.Ε και έτσι
θα συνεχίσει να είναι προσθέτει

Εξειδικεύοντας την πρόταση των
δανειστών βάσει δήλωσης του κ
Αποστόλου από την ελληνική κυβέρνηση

ζητήθηκε να αποδεχτεί
μεταξύ άλλων τα παρακάτω μέτρα

Εξομοίωση της φορολογίας αγροτών

με ελεύθερων επαγγελματιών
και επιχειρήσεων

Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης

στο 26
Αύξηση της προκαταβολής φόρου

στο 100
Κατάργηση της απαλλαγής από

φόρο επιδοτήσεων για ποσό έως
12.000 ευρώ

Κατάργηση της επιστροφής για
τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο

Τριπλασιασμός εισφορών στον
ΟΓΑ

Αύξηση ΦΠΑ αγροτικών εφοδίων
στο 23

Αποδοχή αυτής της πρότασης
θα αποτελούσε ταφόπλακα για
τον αγροτικό χώρο δήλωσε ο αν
υπουργός Οι Ελληνες αγρότες
γνωρίζουν ότι το μοναδικό ερώτημα

στο δημοψήφισμα της Κυριακής
αφορά την αποδοχή ή την απορριψή
της θα πουν λοιπόν ένα βροντερό
και περήφανο όχι κατέληξε ta

Κανένα capital control
για τους ταξιδιώτες
TA CAPITAL CONTROLS δεν φαίνεται να
αγγίζουν τη μεταφορά μετρητών από τους ταξιδιώτες

καθώς δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη
στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Οποιοσδήποτε Ελληνας θέλει να ηάει διακοπές

και πριν από το κλείσιμο των τραπεζών είχε
κάνει ανάληψη οποιοδήποτε ποσό δεν υπάρχει
πρόβλημα να ταξιδέψει με αυτό το ποσό Αυτό
που έχουμε τώρα είναι bank holiday όχι capital
controls ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος

του υπουργείου Οικονομικών ερωτηθείς αν

μπορεί κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό με
αρκετά μετρητά

Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι στα όρια που υπάρχουν

σήμερα τόσο για τις χώρες της Ε.Ε όσο και

για τρίτες χώρες
Οπως προκύπτει από τη σχετική ευρωπαϊκή

οδηγία 1 889/2005 που τέθηκε σε ισχύ από τις
Ί 5 Ιουνίου 2007 υποχρεωτικά δηλώνονται ποσά

άνω των 10.000 ευρώ όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε
από την Ευρωπαϊκή Ενωση προς ή από τρίτες

χώρες
Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται

από την Ευρωπαϊκή Ενωση και φέρουν
μαζί τους ή στις χειραποσκευές τους ή στις αποσκευές

τους ή στα μεταφορικά τους μέσα ρευστά

διαθέσιμα από 1 0.000 και άνω υποχρεούνται να

υποβάλλουν γραπτή δήλωση αναφέρεται χαρακτηριστικά

Από την κυβέρνηση κρίθηκε σκόπιμο να μην
μπουν περιοριστικά μέτρα και σ αυτό το μέτωπο
λόγω και των εικόνων που θα επικρατούσαν σε

αεροδρόμια και τελωνεία με το ψάξιμο των ταξιδιωτών

καταστάσεις που δεν συνάδουν με την
ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην Ευρώπη
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Διαβεβαιώσεις Π Κουρουμπλή

Κανένα πρόβλημα με τα φάρμακα
Κανένα

πρόβλημα στην αγορά

φαρμάκου δεν υπάρχει

διαβεβαιώνει κατηγορηματικά

το υπουργείο Υγείας
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός
ΥγείαςΠαναγιώτης Κουρουμπλής
εξαντλούμε όλα τα περιθώρια

ώστε πραγματικά παρά το κλίμα
των ημερών και των πιέσεων που

υπάρχουν να μην υπάρχει καμία
μακαμία-ι^Αειρφαρμάκουσπιν

αγορά Ωστόσο φαρμακοποιοί
ανέφεραν χθες ότι από το περα¬

σμένο Σάββατο καταγράφεται
αυξημένη ζήτηση και κάνουνλόγο
για ελλείψεις φαρμάκων οι οποίες

δεν αποδίδονται στον έλεγχο
κυκλοφορίας κεφαλαίων capital
control αλλά στα χρόνια προβλήματα

που αντιμετωπίζει η αγορά
Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως ειδικές

κατηγορίες σκευασμάτων
όπως νευροληπτικά και φάρμακα
για τον θυρεοειδή

Στο μεταξύ χθες πραγματοποιήθηκε

σύσκεψη στο υπουργείου

Υγείαςμε τις Διοικήσεις των Υγειονομικών

Περιφερειών για τη δι
αλειτουργικότητα του τομέα Υγείας

κατά τη διαχείριση κρίσεων
παρουσία του υπουργού Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή και του
αναπληρωτή Υπουργού Ανδρέα
Ξανθού Ειδική αναφορά έγινε στα
επιχειρησιακά σχέδια του υπουργείου

Υγείας Περοέας-Σώστρατος
Αρίεμις-ΦιΛοκτήτης ία οποία
συνιστούν έναν πολότιμο οδηγό
αντιμετώπισης έκτακτων ανα¬

γκών Ο κ Κουρουμπλής επεσήμανε

πως η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας καταβάλλει σημαντικές
προσπάθειες για τη διασφάλιση
της Υγείας και της αποτελεσματικής

εξυπηρέτησης των πολιτών
Εν συνεχεία ανέφερε ότι η χώρα
δοκιμάζεται εκφράζοντας ωστόσο
την πεποίθησή του πως ο ελληνισμός

διαθέτει ισχυρό DNA και όταν

απελευθερώνει τα ιαματικά
κοιτάσματα της ψυχής του αντιμετωπίζει

τις δυσκολίες
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Ανησυχία ι
για ελλείψεις
στα νοσοκομεία ι
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΛ

Πολύ κοντά σχο να υπάρξουν ελλείψει σε αναλώσιμα ιατροφαρμακευτικά

υλικά βρίσκονται τα νοσοκομεία καθώβ
όσο περνούν τα 24ωρα laxùos του capital control εξαντλούνται

και τα αποθέματα των προμηθευτών τους που
δεν είναι σε θέση να κάνουν εισαγωγές ripos το παρόν
εμπλοκή καταγράφεται με to εταιρείες τροφίμων που

σε αρκετέβ περιπτώσει ακόμη και σε μεγάλα νοσοκομεία
τηε Αθήναε αρνούνται να παραδώσουν προϊόντα με niJ
στωση με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των νοσοκομείων να
αναζητούν άλλους προμηθευτές

Ο,τι υλικά έχουμε αυτή τη στιγμή ως αποθέματα στις
αποθήκες παραδίδονται κανονικά στα νοσοκομεία Το
θέμα είναι χι θα γίνει μετά σημειώνει στην Κ ο πρόεδρος
του Συλλόγου Προμηθευτών Επιστημών και Υγεία ΣΕΠ
Παύλος Apvaoûras προσθέτονταβ ότι η κρίση αυτή
έρχεται σε μία περίοδο που omos ή άλλως τα αποθέματα
των προμηθευτών είναι περιορισμένα καθώς είναι απλή
ρωτοι επί μήνες από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ Παλιότερα
είχαμε στοκ για 2 3 μήνες Τώρα δεν γνωρίζουμε εάν
έχουμε για ένα μήνα επισημαίνει

και σημειώνει Ελλείψεις

npos το παρόν δεν
υπάρχουν αλλά είμαστε πολύ

κοντά στο να υπάρξουν
Σύμφωνα με τον κ Αρνα
ούτη η πράξη νομοθετικού
περιεχομένου για το capital
control αναφέρει ότι επιτροπή

του Γενικού Λογιστηρίου
του KpâTous μπορεί

να εγκρίνει Tis συναλλαγές
για την εισαγωγή των φαρμακευτικών

προϊόντων
ωστόσο δεν διευκρινίζεται
εάν αυτό αφορά και τα ια
τροτεχνολογικά προϊόντα
και εάν επίσης περιλαμβάνει
και πληρωμές προηγούμενων

παραγγελιών Το αποτέλεσμα

είναι οι προμηθευτές
να βρίσκουν εμπόδια

στο να εισάγουν υλικά
Αναφορικά με τα φάρμακα

συνεχίζονται τα προβλήματα
σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία

φαρμακείων καθώς οι
ποσότητες που λαμβάνουν
είναι μικρότερες των παραγγελιών

tous όταν η ζήτηση
από tous πολίτες εμφανίζεται
αυξημένη Οπως ανέφερε
στην Κ φαρμακοποιός που διατηρεί φαρμακείο στο
κέντρο ins Αθήνας ορισμένε5 φαρμακαποθήκες επιβάλλουν
πλαφόν στο ημερήσιο κόστος των παραγγελιών των

φαρμακείων ενώ ήδη μία φαρμακευτική εταιρεία έχει διαμηνύσει

ότι npos το παρόν δεν δέχεται παραγγελίες
Πάντως ο Πανελλήνιο5 Φαρμακευτικός Σύλλογος σε

ανακοίνωσή του τονίζει ότι η Δευτέρα πρώτη ημέρα του
capital control κύλησε ομαλά στα φαρμακεία με τον
κόσμο να συμπεριφέρεται με ψυχραιμία Διευκρινίζει ότι
δεν τίθεται άμεσα θέμα επάρκειας φαρμάκων σύμφωνα

με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα καλεί ωστόσο tous
ασφαλισμένοι να συνεχίσουν την ίδια υπεύθυνη στάση
δεδομένου ότι το φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν
για να το αποθηκεύσουμε αλλά κοινωνικό αγαθό nou
πρέπει να το προμηθευόμαστε όταν το έχουμε ανάγκη

Διαβεβαίωση για ασθενοφόρα
Τη διαβεβαίωση ότι όπου και εφόσον υπάρξει ανάγκη

τα στρατιωτικά πρατήρια θα συμβάλουν στον ανεφοδιασμό
των ασθενοφόρων με καύσιμα έλαβε το υπουργείο Υγείας
από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας Σε ορισμένες περιοχέϊ
Tns χώρας καταγράφονται προβλήματα στον ανεφοδιασμό
των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ καθώς τα πρατήρια με τα
οποία συνεργάζονται τα κατά τόπους παραρτήματα ξε
μένουν από καύσιμα Οπως ανέφερε στην Κ ο πρόεδρος
του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου τα προβλήματα προς
το παρόν αντιμετωπίζονται είτε με ανεφοδιασμό από
πρατήρια περιοχών στο πλαίσιο των διακομιδών είτε με
οικονομία στα καύσιμα

Εφόσον χρειαστεί στρατιωτικά

πρατήρια θα ανεφο
διάσουν τα ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ με καύσιμα

Οι ποσότητες φαρ
μάκων που λαμβάνουν

τα φαρμακεία
είναι μικρότερες των
παραγγελιών τους
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Κάποια φαρμακεία είχαν προβλήματα στις εξοφλήσεις τους
απέναντι στις φαρμακαποθήκες φωτογραφία αρχείου

παρενέργειες Από την υψηλή ζήτηση

Εύθραυστη ισορροπία
σπιναγοράφαρμάκου
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Η πρωτοφανής εισροή πολιτών

στα φορμακεια της χώρας

προκειμένου να εξασφαλίσουν

θεραπείες αλλά και για την
προμήθεια βρεφικών τροφών
για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα

πέρα του αναγκαίου προ
κάλεσε διαταραχή στην αγορά π
οποία λόγω και της έλλειψης ρευστότητας

βρίσκεται σε μια εύθραυστη

ισορροπία Η αντίδραση
των φορέωντης αλυσίδας φορ

μάκου ήταν άμεση και όπως διατείνονται

οι εκπρόσωποι του κλάδου

αλλά και το υπουργείο Υγείας

προς το παρόν η κίνηση γίνεται

ομαλά με ελάχιστες εξαιρέσεις

Βέβαια κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει τι μέλλει γενέσθαι

εάν το τραπεζικό σύστημα
δεν επαναλειτουργήσει στο πρα
σεχές μέλλον και τα προβλημα
τα ρευστότητας στην αγορά ενταθούν

εξαντλώντας τις αντοχές
του σηστηματος

Οπως σημειώνουν εκπρόσωποι
των φορμακοποιών επειδή

κάποια φαρμακεία είχαν προβλήματα

στις εξοφλήσεις τους
απέναντι στις φορμακαποθήκες
λόγω της μη πληρωμής από τον
ΕΟΓΤιΎ βρέθηκαν αντιμέτωπα
με μια σκληρή στάση φορμα
καποθπκών πέντε τον αριθμό
οι οποίες τη Δευτέρα αξίωσαν
την προπληρωμή μετρητοίς των
παραγγελιών τους Σταδιακά
όμως και μέσα στη μέρο το πρόβλημα

αποκαταστάθηκε και
όπως σημειώνει και ο Πανελλη
νιος Φαρμακευτικός Σύλλογος n
αγορά κινείται ομαλά πλέον

Συμφωνά με τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδος ΟΣΦΕ

Σταύρο Μπελώνη αυτό που ζητήθηκε

από τα μέλη τα οποία
αποτελούν περί το 50 των ελληνικών

φαρμακείων είναι να
μην εκμεταλλεύονται την υψη

λη ζήτηση και να εξυπηρετούν
τους πολίτες με ό,τι έχουν ανάγκη

Επίσης αναφέρει πως τέθηκε

ένα πλαφόν στις παραγγελίες
το οποίο προσδιορίστηκε στο
ύψος των παραγγελιών ανά φορ
μακείο κατά την προηγούμενη
εβδομάδα συν επιπλέον 20
ενώ τονίζει ότι οι φορμακευτικές
εταιρείες εξυπηρετούν κανονικά

τη ζήτηση αν και τα αποθέματα

είναι μειωμένα έτσι κι αλλιώς

από τις αρχές του ετους
Θα πρέπει να σημειωθεί πως

n αβεβαιότητα για τη χώρα το τελευταίο

τετράμηνο είχε ήδη οδηγήσει

σε αλλαγή της στρατηγικής
των φορμακευτικών ώστε να

διατηρούν μόνο τα αναγκαία αποθέματα

φορμάκων για τη χώρα
και τα οποία επαρκούνγια την κά
λυψη των αναγκών για λίγους
μήνες

Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας

σημειώνεται πως
χθες υπήρχε συνάντηση στον
ΕΟΦ όπου ζητήθηκε από τον

οργανισμό

να είναι σε επιφυλακή
όσον αφορά την έγκριση για εισαγωγή

πρώτων υλών και φορμάκων

Για την ώρο δεν απαιτείται
κάποια δράση καθώς σημειώνεται

πως υπάρχει σημαντική

επάρκεια που ξεπερνά τον
ένα μήνα Οσον αφορά την εξαγωγική

δροστηριάτητα n εικόνα

της χώρας έχει ήδη πληγεί
από την αρχή του χρόνου και η
τρέχουσα περίοδο την επιβαρύνει

μεν αλλά δεν είναι και μια
παράμετρος που δεν την είχαν
εκτιμήσει οι εμπορικοί εταίροι
νωρίτερα

Τέλος ο ΠΦΣ ανακοίνωσε ότι
με τα δεδομένα που υπάρχουν
και με το σκεπτικό ότι κανείς δεν
γνωρίζει τη διάρκεια της κρίσης
αυτής καλεί επίσης και τον ΕΟΦ
να ελέγχει επισταμένως όλη την
πορεία των παρτίδων των φαρμάκων

από τη φορμακοβιομη
χανία στις φορμακαποιθήκες και
τα φορμακεία SID:9563339
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ν r και

Εικόνες διάλυσης
σε όλη m χώρα
Η έλλειψη ρευστότητας και πρώτων υλών αναγκάζει
πολλές επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά και να θέτουν
τους εργαζομένους τους σε υποχρεωτική αργία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Ελάτε
πάλι από Δευτέρα μετά το

δημοψήφισμα και βλέπουμε Με
τα λόγια αυτά εργοδότες σε όλη

την Ελλάδα ενημερώνουν τους εργαζομένους
τους ότι τους θέτουν σε υποχρεωτικά

αργία διαθεσιμότητα και εκ περιτροπής
εργασία μέχρις ότου ανοίξουν εκ νέου οι
τράπεζες λήξουν τα έκτακτα μέτρα και εν
πάση περιπτώσει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω
από τη χώρα

Παρότι η επιβολή αναγκαστικών αδειών
στους εργαζομένους είναι παράνομη και δεν
προβλέπεται από το εργατικό δίκαιο εντούτοις

αποτυπώνει
τις διαστάσεις
που προσλαμβάνει

το έμφραγμα
στην οικονομία
τον πανικό των επιχειρηματιών

και τη
διάλυση του ελεγκτικού μηχανισμού

Επιχειρηματίες όπως δύο ποτοποιοί εντός
Αττικής ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τη λειτουργία

τους λόγω της έλλειψης ρευστότητας
από την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην
κίνηση κεφαλαίων στις τράπεζες Αλλοι που
είναι και οι περισσότεροι κατέβασαν προσωρινά

ρολά επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρότατες
ελλείψεις σε εισαγόμενα είδη απαραίτητα

για τη λειτουργία τους από ανταλλακτικά για
μηχανολογικό εξοπλισμό ξενοδοχείων π χ
μοτέρ και γεννήτριες μέχρι πρώτες ύλες για
τη βιομηχανία προϊόντων αλουμινίου καθώς
κάθε τραπεζική συναλλαγή με το εξωτερικό
απαγορεύεται Υπάρχουν τέλος και κάποιοι

που απλώς εκμεταλλεύονται την κατάσταση
επιβάλλοντας άδειες στους εργαζομένους
αποσταθεροποιώντας περαιτέρω την αγορά
εργασίας

Σε αυτή την πρώτη φάση κατάψυξης της
οικονομίας εισαγωγικές εταιρείες και εργαζόμενοι

σε αυτές πλήττονται σαφώς αμεσότερα
και πιο σκληρά από άλλους Συνθέτοντας

όμως τη ραγδαία επιδεινούμενη εικόνα διάλυσης

που παρουσιάζει μέσα σε ελάχιστες
ημέρες πλέον η χώρα τα εμφράγματα είναι
συνεχή Τα ΚΤΕΑ Αττικής ανακοίνωσαν ότι
περιέκοψαν από χθες δρομολόγια λόγω της
έλλειψης ρευστότητας για την προμήθεια
καυσίμων

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κατά 40 σύμφωνα με
τον κόσμο του τουρισμού έχουν μειωθεί οι
κρατήσεις εισιτηρίων σε αεροπορικές εταιρείες

μέσα σε μία εβδομάδα ενώ τις πρώτες
ακυρώσεις μετρούν και τα ξενοδοχεία Οσοι
έλληνες επιβάτες ταξιδεύουν με τη Ryanair
πρέπει να πληρώσουν μόνο με μετρητά ανακοίνωσε

η ιρλανδική εταιρεία
Ορατός είναι ο κίνδυνος να ματαιωθούν

τις επόμενες ημέρες ακτοπλοϊκά δρομολόγια
καθώς ο ανεφοδιασμός καυσίμων έχει

δυσκολέψει λόγω των κλειστών τραπεζών
σύμφωνα με τους ακτοπλόους Εμπορεύματα
βρίσκονται εγκλωβισμένα σε τελωνεία ενώ
στελέχη εταιρειών προειδοποιούν ότι από
εβδομάδα πιθανώς να δούμε ελλείψεις στα
ράφια των σουπερμάρκετ και στα φαρμακεία
Καλά κρατεί και το αλαλούμ με τα καύσιμα
γύρω από τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών

καρτών τις οποίες τα περισσότερα
πρατήρια συνεχίζουν να μη δέχονται

Πολλαπλά εμφράγματα στην οικονομία η

Εργοδότες εισαγωγικών και
άλλων επιχειρήσεων θέτουν σε
υποχρεωτική αργία τους εργαζομένους

τους ώσπου να ανοίξουν

εκ νέου οι τράπεζες

Ο Χ
Σύγχυση συνεχίζει να επικρατεί με Tis
πιστωτικέε και χρεωστικέε κάρτεε αφού
πάρα πολλά πρατήρια συνεχίζουν να μην
Tis δέχονται

Ι.Μειώ
εισιτηρίων σε αεροπορικές
εταιρείες έναντι της προηγούμενης

εβδομάδας
2.Πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων

σε ξενοδοχεία

ΦόΒοι για ελλείψειβ σε είδη ηρώτηε
avàYKns τρόφιμα φάρμακα κ.λπ και
για την ομαλή τροφοδοσία ms αγοράε Tis

επόμενεβ ημέρεβ

Ελλείψεις σε εισαγόμενα προϊόντα

και πρώτες ύλες λόγω
της απαγόρευσης αποστολής
εμβασμάτων

Περικοπέε δρομολογίων λόγω ms
έλλειψηε ρευστότηταε για την αγορά
καυσίμων
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Εκκληση των

γιατρών για δωρεάν
πρόσβαση πολιτών

στα νοσοκομεία
ΣΕΛ 5

Εκκληση των γιατρών για δωρεάν
πρόσβαση πολιτών στα νοσοκομεία

SΕστω και αφιλοκερδώς τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε

Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας καλούν τους γιατρούς
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εφόσον απαιτείται απέχοντας

από τη λήψη οποιασδήποτε ιατρικής αμοιβής

ΝΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ τους

ασθενείς με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο ακόμη και αφιλοκερδώς

τη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε καλούν τους γιατρούς
της χώρας οι εκπρόσωποι των επιστημονικών

συλλόγων τους

Οι ιατροί της χώρας πιστοί στον
όρκο και την αποστολή τους είτε
εργάζονται στο Δημόσιο είτε στον
Ιδιωτικό τομέα καλούνται και πιστεύουμε

ότι το κάνουν με απαράμιλλο

ζήλο να εξυπηρετήσουν τους
πολίτες-ασθενείς με τον καλύτερο
τρόπο τη δύσκολη αυτή περίοδο που
διέρχεται ο τόπος μας τονίζεται σε
ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου Αναφορικά με τα φάρμακα

ζητεί από τους γιατρούς να
προσπαθούν να συνταγογραφούν με
επιστημονικό τρόπο και σύμφωνα
με τις ανάγκες κάθε αρρώστου προκειμένου

να μη δημιουργηθούν προβλήματα

ελλείψεων στην αγορά Κανείς

ασθενής δεν πρέπει να μείνει
χωρίς θεραπεία σημειώνεται
Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου

Αθήνας ΙΣΑ καλούν τους γιατρούς

να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους εφόσον απαιτείται απέχοντας
από τη λήψη οποιασδήποτε ιατρικής
αμοιβής εκδίδοντας μηδενική απόδειξη

παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον
για το διάστημα έως 6.7.2015

ΣΦΕΕ επάρκεια φαρμάκων
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύνδεσμος

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΣΦΕΕ στην οποία τονίζει ότι
ειδικά το ζήτημα της Υγείας πρέπει
να μείνει έξω από τον πολιτικό πυρετό
των επόμενων ημερών και τον κυνισμό

όσων βρίσκουν ευκαιρία να κερδίσουν

από τη μεγάλη αγωνία των
Ελλήνων πολιτών
Ο ΣΦΕΕ εκπροσωπώντας θυγατρικές

πολυεθνικών και ελληνικές εταιρείες
δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται
να μπει στο χορό των διχαστικών λογικών

Ως μια ενιαία δύναμη οι εται¬

ρείες μέλη του ΣΦΕΕ παραμένοντας
προσηλωμένες στην ηθική τους υποχρέωση

απέναντι στους Ελληνες πολίτες

και τη χώρα διαβεβαιώνουν
ότι υπάρχει η ίδια επάρκεια φαρμάκων

που υπήρχε και πριν από την
ανακοίνωση του δημοψηφίσματος
Και φροντίζουμε από τη δική μας
πλευρά να ανατροφοδοτείται κανονικά

η αλυσίδα φαρμάκων προσκαλώντας

τους πάντες να κάνουν το
ίδιο Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία

με το υπουργείο Υγείας ώστε

να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες

Απόφαση ΕΙΝΑΠ
Το αίτημα της για κατάργηση κάθε
είδους πληρωμής στα δημόσια νοσοκομεία

και Κέντρα Υγείας επαναφέρει

η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων

Αθήνας Πειραιά ΕΙΝΑΠ με
αφορμή τα τεκταινόμενα των ημερών
Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ οι νοσοκομειακοί

γιατροί ζητούν από το
υπουργείο Υγείας τις ΥΠΕ και τις
διοικήσεις των νοσοκομείων να καταργήσουν

κάθε είδους πληρωμή
από ασθενείς ανασφάλιστους και
ασφαλισμένους για οποιαδήποτε
παροχή οποιαδήποτε θεραπευτική
πράξη οποιαδήποτε παρακλινική
εξέταση στα δημόσια νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας
Η πάγιά μας αυτή θέση για αυτονόητους

λόγους γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη

και επιτακτική
Ζητούν επίσης από τους εμπλεκόμενους

φορείς να εξασφαλίσουν την
απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων

και την τροφοδοσία τους
με υλικά φάρμακα τρόφιμα καθώς
και τη μισθοδοσία και την πληρωμή
εφημεριών και υπερωριών σε όλο το
υγειονομικό προσωπικό
Τέλος η ΕΙΝΑΠ καλεί τους υγειονομικούς

και το λαό να συνεχίσουν
να αρνούνται την υποταγή σε κάθε
είδους μνημόνιο με περηφάνια αξιοπρέπεια

και τόλμη σύμφωνα με σχετική

ανακοίνωση που εξέδωσε
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