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ΔΗΜΟΣΙΟ. Σταδιακή περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Προωθείται η αρχή «ίδιος μισθός για ίδια προσόντα και ίδια
προϋπηρεσία». Μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ μέχρι το 2019

Νέο ενιαίο μισθολόγιο από το 2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ	

Σαρωτικές 

αλλαγές στη δημόσια
διοίκηση και στις αμοιβές των
δημοσίων υπαλλήλων προβλέπουν 

τα μέτρα για το Δημόσιο που
περιλαμβάνονται στην πρόταση της
ελληνικής κυβέρνησης για το νέο
πρόγραμμα χρηματοδότησης της
χώρας από τον ESM. Σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, οι προτάσεις
αφορούν ένα πλαίσιο πάνω στο
οποίο θα υπαρξει διαπραγμάτευση
μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων
για την εξειδίκευση των μέτρων που
θα πάρουν τη μορφή εφαρμοστικών
νόμων. Παρ' όλα αυτά περιγράφεται
αναλυτικά το περίγραμμα των αλλαγών 

που περιλαμβάνουν:
■	Νέο ενιαίο μισθολόγιο που

θα ισχύσει από την 1/1/2016, χωρίς
μεταβολή του συνολικού μισθολογικού 

κόστους. Το μισθολόγιο θα
εφαρμοστεί στο σήνολο του δημόσιου 

τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η κυβέρνηση προτίθεται να

εφαρμόσει την αρχή «ίδιος μισθός
για ίδια προσόντα και ίδια προϋπηρεσία» 

που αναμένεται να επιφέρει
σταδιακή περικοπή της προσωπικής
διαφοράς, ενώ παραλληλα θα ενισχυθούν 

οι αμοιβές των διευθυντικών 
στελεχών.

Οπως αναφέρει το αγγλικό κείμενο, 

οι μισθοί θα συνδεθούν με
την ικανότητα, την απόδοση και το
επίπεδο ευθύνης του προσωπικού.
Σημειώνεται δε ότι «οι Αρχές θα
εγκρίνουν επίσης τη νομοθεσία για
τον εξορθολογισμό του εξειδικευμένου 

πλέγματος των μισθών από
το τέλος Νοεμβρίου του 2015», γεγονός 

που σημαίνει ότι το νέο 
μισθολόγιο 

θα εγκριθεί από τους
θεσμούς πριν από την εφαρμογή
του.

■	Θα θεσπιστεί ανώτατο όριο
για το μισθολογικό κόστος και τον
αριθμό του προσωπικού στο Δημόσιο 

που θα καθοριστεί από το νέο
πρόγραμμα που θα υπογραφεί με
τους εταίρους. Τα νέα όρια θα διασφαλίζουν 

τη μείωση του μισθολογικού 

κόστους, σε σχέση με το ΑΕΠ,
έως το 2019.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί 

στοιχείο διαπραγμάτευσης της
κυβέρνησης με τους δανειστές προκειμένου 

να καθοριστούν οι λεπτομέρειες 

που αφορούν τα ανώτατα
όρια και τις συνέπειες από τη μη
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

■Εξορθολογισμός και περικοπές
σε μη μισθολογικά κόστη όπως ρυθμίσεις 

άδειας, ημερήσιες αποζημιώσεις, 

έξοδα ταξιδιού και προνόμια

▲ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τον ΟΟΣΑ η κυβέρνηση δεσμεύεται να προωθήσει αυστηρούς ελέγχους σε ΔΕΚΟ, δήμους
και περιφέρειες προκειμένου να εμποδιστούν φαινόμενα κακοδιαχείρησης και σπατάλης δημόσιων πόρων

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Μειώσεις έως 50% στις τιμές φαρμάκων
ΜΕΙΩΣΕΙΣ στις τιμές των φαρμάκων 

αναμένεται να φέρει π εφαρμογή 

του σχεδίου που έστειλε π

κυβέρνηση στους θεσμούς.
Συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα
προβλέπεται οριζόντια μείωση
κατά 50% της τιμής για όλα τα
φάρμακα των οποίων έχει λήξει η
πατέντα, ενώ και η τιμή των γενό-
σημων σχεδιάζεται να πέσει στο
32,5% της τιμής που έχει το πρωτότυπο 

φάρμακο. Αυτό θα ισχύσει
για όλα τα φάρμακα που έχουν
κυκλοφορήσει στην ελληνική
αγορά από το 2012 και μετά.
Επιπλέον, προβλέπεται η ολική

επαναφορά της συνταγογραφη-
σης της δραστικής ουσίας χωρίς
εξαιρέσεις. Υπενθυμίζεται ότι
πριν από λίγο καιρό ο υπουργός
Υγείας είχε επαναφέρει τη συντα-
γογράφηση και της εμπορικής
ονομασίας όταν αφορούσε τα γε-
νόσημα φάρμακα και τα φάρμακα
για τους χρόνιους ασθενείς.
Στο σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση 

περιλαμβάνεται η πρό-
θεαή της να μειώσει ουσιαστικά
τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων, 

ώστε τα έξοδα να ανταποκρίνονται 

στους κλειστούς προϋπολογισμούς 

που υπάρχουν ήδη

και να μην υπάρχει υπέρβασή
τους (clawback). Σχεδιάζεται, επίσης, 

η είσπραξη όλου του
clawback του 2014 από ιδιωτικές
κλινικές, διαγνωστικό κέντρα και
φαρμακευτικές εταιρείες, με ταυτόχρονη 

επέκταση καιαύξηαή
του το 2015 και το 2016.
Τέλος, δεν προβλέπεται καμία
αλλαγή στο καθεστώς που ισχύει
σήμερα για την πώληση των μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 

καθώς αναφέρεται ξεκάθαρα
ότι αυτά θα εξαιρεθούν από την
εφαρμογή της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ.

66
Εξορθολον[ξορθολογίζονται τα
μη μισθολογικά κόστη.
Αξιολόγηση των
υπαλλήλων από
μάνατζερ

από 1η Ιανουαρίου του 2016.
■	Πρόσληψη μάνατζερ από τον

ιδιωτικό τομέα προκειμένου να συμ-
βαλουν στην αξιολόγηση των δπ-
μοοι'ων υπαλλήλων. Οι προσλήψεις
των νέων στελεχών πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του
2015.

■Εισαγωγή συστήματος μόνιμης 

κινητικότητας που θα εφαρμοστεί 
το τελευταίο τρίμηνο του 201 5.

Η «μεγαλη» κινητικότητα που έχει
προαναγγείλει η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

θα στηρίζεται στα περιγράμματα 

εργασίας των υπαλλήλων 

και θα πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
που θα περιλαμβάνει την καταγραφή 

των κενών θέσεων εργασίας σε
όλο το Δημόσιο.

Η τελική απόφαση για την κινητικότητα 

των εργαζομένων θα πρέπει 

να λαμβάνεται από την υπηρεσία
τους στον βαθμό που κρίνει ότι ο
υπαλληλος μπορεί να μετακινηθεί.
Σύμφωνα με το κείμενο της κυβέρνησης, 

η συγκεκριμένη διαδικασία
αναμένεται να εξορθολογίσει την
κατανομή των πόρων καθώς και τη
στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

Ελεγχοι
Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ η

κυβέρνηση δεσμεύεται να προωθήσει:

■	Αυστηρούς ελέγχους σε δημόσιους 

φορείς και ιδιαίτερα στις
ΔΕΚΟ. Εξουσιοδότηση των αρμόδιων 

υπουργείων για την εκτέλεση
αυστηρών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατικών επιχειρήσεων, 

με προφανή στόχο τον εντοπισμό 

φαινομένων κακοδιοίκησης
και σπάταλης δημοσίων πόρων.

■	Οικονομικούς ελέγχους στους
δήμους και στις περιφέρειες καθώς
και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την ακριβή μετάφραση
του αγγλικού κειμένου, γίνεται λόγος 

για ελέγχους σε ««σπάταλους»
Θεσμούς Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενα 

νομικά πρόσωπα».
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TO ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ανατροπή σκηνικού
στην κυβέρνηση και τη χώρα

Καταιγιστικές 
εξελίξεις προκαλεί

στην κυβέρνηση το ρήγμα στον
ΣΥΡΙΖΑ από υπουργούς και βουλευτές
που αρνήθηκαν την ψήφο τους στην
κρίσιμη ψηφοφορία για τη συμφωνία
με τους εταίρους. Ηδη ο πρωθυπουργός 

έχει λάβει τις αποφάσεις του και
σχεδιάζει σαρωτικές αλλαγές στο
Υπουργικό Συμβούλιο. »4-s, its

ΡΕΥΜΑ" AAAAfON ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

Στην έξοδο αναμένεται να βρεθούν οι Π. Λαφαζάνης, Γ. Κατρούγκαλος, Δ. Στρατούλης,
Ν. Παρασκευόπουλος, Π. Κουρουμπλής, θ. Δρίτσας, Τ. Χριστοδουλοπούλου και Τ. Κουράκης.
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ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ανατροπές
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ
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Μετά το παρών στην
ψηφοφορία του Σαββάτου

για την εξουοιοδότηση
διαπραγμάτευσης της συμφωνίας

με τους δανειστές οι Π

Λαφαζάνης και Δ Στρατούλης
έθεσαν τον εαυτό τους εκτός

κυβέρνησης ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες εκτός Υπουργικού
θα βρεθούν και πρόσωπα που με

τις δηλώσεις τους έχουν δείξει
ότι δεν μπορούν να συμβάλουν

στην εφαρμογή του νέου
μεταρρυθμιστικού προγράμματος

Παναγιώτης Λαφαζα vns Δημήτρης Στρατούλης Γιώργος Κατρούγκαλος

ΤΗΣ ΦΠΦΗΣ ΓΙΠΤΑΚΗ
fafig@pegasus.gr

ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ του σκηνικού

στην κυβέρνηση και τη χώρα
με κατακλυσμιαίες εξελίξεις τη
στιγμή που όλα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στις Βρυξέλλες και τον
εθνικό στόχο για την επίτευξη
συμφωνίας με τους εταίρους επιταχύνει

εκ των πραγμάτων η ψηφοφορία

τις πρώτες ώρες του Σαββάτου

στη Βουλή στην οποία ναι
μεν εξασφαλίστηκε ευρεία πλειοψηφία

αλλά υπέστη σαφές ρήγμα
το κυβερνητικό μπλοκ
Η ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση
για συμφωνία στις Βρυξέλλες από
τη μια αλλά και το σοβαρό πλήγμα

που δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα
δύο όχι τα 8 παρών και τα 7
απών από τους βουλευτές του

κόμματος κατά την κρίσιμη ψηφοφορία

για την εξουσιοδότηση του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα του
αντιπρόεδρου της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη του υπουργού
Επικρατείας Νίκου Παππά και του
υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου να διαπραγματευτούν

τη συμφωνία με τους εταίρους

συνθέτουν ένα εξαιρετικά
σύνθετο σκηνικό και δεν αποκλείουν

αλυσίδα κορυφαίων παρεμβάσεων
και απρόβλεπτων εξελίξεων

μέσα στα επόμενα 24ωρα

Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού μιλούν
για ρεύμα αλλαγών στο Υπουργικό Συμβούλιο

το περίγραμμα των οποίων ο Αλέξης
Τσίηρας είχε σχεδιάσει εδώ και μέρες

Εγκυρότατες άλλωστε πληροφορίες
λένε ότι ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει από αύριο

να προχωρήσει σε τσουνάμι
πρωτοβουλιών σε κυβερνητικό καταρχάς

επίπεδο αρκεί βέβαια να
έχει ξεκάθαρο τοπίο για τη χώρα
και συμφωνία ανά χείρας Σε κάθε
περίπτωση τίποτε δεν πρόκειται να
παραμείνει όπως πριν Οι ίδιες
πληροφορίες λένε ότι ο κ Τσίπρας
είχε μέρες πριν σχεδιάσει το περίγραμμα

των αλλαγών χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι ανέμενε το συγκεκριμένο

αποτέλεσμα με τις ουκ
ολίγες διαρροές βουλευτών
Στενοί συνεργάτες του μιλούν για
ρεύμα αλλαγών στο Υπουργικό

Συμβούλιο ενώ δεν αποκλείουν
αν και δίνουν προς το παρόν λιγότερες

πιθανότητες την προκήρυξη
εκλογών είτε σε έναν μήνα είτε το
φθινόπωρο Σε κάθε περίπτωση το
παζλ με τις εν δυνάμει αλλαγές
φέρνει και συνδυάζεται με νέες
πολιτικές συμμαχίες

Κρίσιμες ώρες Από το Μέγαρο
Μαξίμου βέβαια επιχειρούν λόγω
της κρισιμότητας των στιγμών καθώς

η διαπραγμάτευση είναι στην
κόψη του ξυραφιού να θυμίζουν
στους συνομιλητές τους στο εσωτερικό

ότι είναι ώρα ευθύνης και
αυτό που προέχει είναι η αποφυγή
της οικονομικής καταστροφής της
χώρας Δεν ήταν δε τυχαία η δήλωση

του πρωθυπουργού στην
οποία προέβη τις πρώτες πρωινές
ώρες του Σαββάτου δηλαδή αμέσως

μετά την ψηφοφορία στη Βουλή

Η Εθνική Αντιπροσωπεία έδωσε

σήμερα στην κυβέρνηση ισχυρή
εντολή ολοκλήρωσης της δια

πραγμάτευσης για την επίτευξη οικονομικά

βιώσιμης και κοινωνικά
δίκαιης συμφωνίας με τους εταίρους

Αυτό που προέχει τώρα είναι
η θετική έκβαση στη διαπραγμάτευση

Ολα τα άλλα στην ώρα
τους δήλωσε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός θέλοντας να καταστήσει

σαφές αφενός ότι δεν πρόκειται

όσο η διαπραγμάτευση συνεχίζεται

στις Βρυξέλλες να ασχοληθεί

με ενδοοικογενειακά ζητήματα

και αφετέρου να διαμηνύσει
ότι από την επομένη θα προχωρήσει

σε ανατροπές του οδικού
χάρτη που είχε χαράξει από την
ώρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση

κυβερνητικές πηγές πολύ κοντά

στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα εκτιμούν ότι από αύριο ή
την Τρίτη έχοντας τη συμφωνία
για την οποία τον εξουσιοδότησαν
και τα κόμματα της αντιπολίτευσης

θα προχωρήσει σε ευρύτατο
ανασχηματισμό ζητώντας καταρχάς

τις παραιτήσεις των κυβερνητικών
στελεχών που δεν υπερψήφισαν
την πρόταση-εξουσιοδότηση

για συμφωνία
Επίσης θεωρείται σχεδόν βέβαιον
ότι το αίτημα της παραίτησης μπορεί

να μη χρειαστεί καθώς οι κ
Παναγιώτης Λαφαζάνης και Δημήτρης

Στρατούλης έχουν ήδη εξετάσει
όλα τα ενδεχόμενα που συνδέονται

με τη στάση τους να δηλώσουν

παρών στην καθοριστικής
σημασίας ψηφοφορία
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ
Τσίπρας επιδιώκει να συγκροτήσει
ένα νέο ευέλικτο σχήμα το οποίο
και θα μπορεί να εφαρμόσει το
πρόγραμμα των σκληρών μέτρων

των μεταρρύθμισε
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N(kos Παρασκευόπουλος Θεόδωρος Δρίτσας Παναγιώτης Κουρουμπλής Τασία Χριστοδουλοπούλου Täoos Κουράκης

μίας Με κλειστές Tis τράπεζες δύσκολα

θα ληφθεί απόφαση για
προσφυγή στις κάλπες ειδικά μέσα

στον Αύγουστο Στελέχη και
βουλευτές πάντως των κομμάτων
της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι το
σενάριο των εκλογών παίζει και
για τους φθινοπωρινούς μήνες
Μέχρι τότε βέβαια θα έχουν κατατεθεί

προς ψήφιση στη Βουλή οι
διάφοροι εφαρμοστικοί νόμοι μαζί

με την υπενθύμιση των απρόβλεπτων

εξελίξεων ανά πάσα στιγμή

Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί
ότι ο Αλ Τσίπρας πιστεύει ακράδαντα

ότι αν ξεπεράσει τώρα τον κάβο

η κατάσταση θα αρχίσει να
ομαλοποιείται και ο ίδιος θα μπορέσει

να λειτουργήσει βάσει του
τριετούς ορίζοντα για την εφαρμογή

μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης
της αναπτυξιακής προοπτικής

Πρόσωπα κλειδιά Βασικοί κρίκοι

στον ΣΥΡ1ΖΑ που θα επηρεάσουν
εν πολλοίς τις εξελίξεις αποτελούν

ο μέχρι πρότινος υπουργός
Οικρνοιμί«βν Γιάνης Βαρουφάκης
που φαίνεται ότι κραδαίνει τη σημεία

του όχι για μελλοντικές άλλες

στιγμές και η Ζωή Κωνσταντο
πούλου που κάποιοι λένε ότι η
αντικατάσταση της είναι ένα θέμα

που έχει ανοίξει στην προεδρική
πλειοψηφία

Στο ζητούμενο των αλλαγών είναι ένα
ευέλικτο σχήμα το οποίο θα μπορεί

να εφαρμόσει Tis μεταρρύθμισε και να

υποστηρίξει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο

ων και των ιδιωτικοποιήσεων αλλά

και του αναπτυξιακού μοντέλου
που θα βασίζεται εν πολλοίς και
στα 35 δισ ευρώ δηλαδή στο πακέτο

Γιούνκερ για την προσεχή τριετία

με στόχο και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας κυρίως για
του νέους επιστήμονες και ανέργους

Ανθρωπος που γνωρίζει καλά

τα σχέδια του Αλ Τσίπρα βλέπει
να αποχωρούν από την κυβέρνηση

στελέχη που έχουν με τις δηλώσει

τους δείξει ότι δεν μπορούν
να συμβάλουν στην εφαρμογή του
νέου προγράμματος

Ονοματολογία Μεταξύ άλλων
ακούγονται τα ονόματα των κ Λα
φαζάνη και Στρατούλη που πάντως

πρόσθεσαν ότι στηρίζουν την
κυβέρνηση του Θ Δρίτσα υπουργού

Ναυτιλίας της Τασίας Χριστοδουλοπούλου

αν υπουργού Μετανάστευσης

του Παναγιώτη Κου
ρουμπλή υπουργού Υγείας του
Γιώργου Κατρούγκαλου αναπληρωτή

υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης

του Τάσου Κουράκη
αναπληρωτή υπουργού Παιδείας
και άλλων κυβερνητικών στελεχών

Κάποιοι από όσους απομακρυνθούν

δεν αποκλείεται να
στρατευτούν στις μάχες της Βουλής

εν όψει των προσεχών εξίσου
δύσκολων ψηφοφοριών για παράδειγμα

το προσεχές Σαββατοκύριακο
το κυβερνών κόμμα έχει

ραντεβού με το νομοσχέδιο με
τα εξειδικευμένα μέτρα Στον επικείμενο

ανασχηματισμό θα

αναλάβουν για πρώτη φορά ευθύνες

ή θα αναβαθμιστούν νέα στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ Επιτέλους να
κυβερνήσουμε και να αξιολογήσουμε

τα στελέχη που μπορούν
να βοηθήσουν ήταν η χαρακτηριστική

φράση του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασά
κη κατά τη διάρκεια της δραματικής

συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
που προηγήθηκε της ψηφοφορίας
στη Βουλή
Σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση
ακούγεται επίσης ότι θα αναλάβει
ο έχων ευθύνες στην ομάδα διαπραγμάτευσης

μέχρι τώρα Νίκος
Χουλιαράκης ενώ ενδέχεται να
αναβαθμιστεί σε υπουργό παραγωγικού

υπουργείου ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης νυν κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στη θέση του κυβερνητικού

εκπροσώπου πληροφορίες
θέλουν τον κ Χρήστο Στάικο

που ήταν στο επικοινωνιακό επιτελείο

του ΣΥΡΙΖΑ
Η πιθανότητα δε να αυξηθούν οι
διαρροές κατά την ψηφοφορία την
προσεχή Κυριακή επιταχύνει ης„
διαβουλεύσεις για καινούργιες
συμμαχίες του κυβερνώντος κόμματος

με το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ Τσίπρας

έχει γέφυρες επικοινωνίας
και με τον Σταύρο Θεοδωράκη και
τη Φώφη Γεννηματά με τους οποίους

συνομιλούσε πολύ συχνά
όλες τις τελευταίες ώρες για την
εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
Εντούτοις είναι και παραμένει
ανοιχτό το σενάριο πρόωρων
εκλογών αν και εφόσον υπάρξει
συμφωνία και με δεδομένη την
ασφυκτική κατάσταση της οικονο
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ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
η ι ι um ι ι ι ιιιιιιι ιι ιιιιιιιιιιι ιιιιιιι ιι m ι ι ι m ι um ι m ι ιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιι ιιιιιιι

Φ

ΤΟΥ Κ 1 ΠΑ ANTON ΑΚΟ Υ

antonakos@pegasus.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
βάρη για καταναλωτεε

ιδιοκτήτεβ ακινήτων αγρότεβ και
επιχειρήσει και avaTponés στο Ασφαλιστικό

στο μισθολόγιο του Δημοσίου
και στα επαγγέλματα περιλαμβάνει το
σκληρό πακέτο μέτρων ms κυβέρνησα
για τη συμφωνία με tous δάνειοι και
παραμονή στο ευρώ

Στο μέτωπο ms φορολογία το πρώτο
μέτρο που θα εφαρμοσθεί είναι το νέο
καθεστώ5 ΦΠΑ με σαρωτικέβ μετατάξει
προϊόντων και υπηρεσιών από tous χα
μηλούβ συντέλεσα ΦΠΑ orous υψηλό
τερου5 συντελεστέ5 μείωση του συντελεστή

για φάρμακα και βιβλία και κατάργηση

των εκπτώσεων στα εμπορικά
νησιά

Enions θα υπάρξει αύξηση του συντελεστή

φορολογία5 και ms προκαταβολή5
φόρου YiaTis επιχειρήσει μεγάλε5 επιβαρυνθεί

γιατοα αγρότε5 και αναπροσαρμογή

ms εισφοράε αλληλεγγύη
πάνω από ένα ορισμένο ùipos εισοδή
ματο5 καθώ5 και του φόρου πολυτελεί
as Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει και το 2016 καταρτίζεται

περιουσιολόγιο και έρχονται
ρυθμίσει για το χτύπημα ms φοροδια
φυγήβ και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων

Enions αυξάνεται η φορολογία και
καταργούνται οι απαλλαγέβ για τη ναυτιλία

ενώ μειώνεται και το όριο και το
ακατάσχετο των αποδοχών για ôoous
χρωστούν στο Δημόσιο Στο φορολογικό
πακέτο προβλέπονται και μέτρα-εφεδρεία
για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων στον

θεσπίζεται ανώτατο όριο για Tis μισθολογ ikés
δαπάνες του Δημοσίου οι αποδοχέε θα συνδεθούν
με την παραγωγικότητα ενώ θα τεθεί σε ισχύ
νέο μοντέλο κινητικότηταβ του προσωπικού

προϋπολογισμό ônajs η αύξηση ms φο
ρολόγια στα ενοίκια

AvaTponés έρχονται στο Ασφαλιστικό
με σταδιακή κατάργηση των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων αύξηση των εισφορών

σε κύριε5 και επικουρικέε συντάξει
και ενοποιήσει Ταμείων που θα επιφέρουν

εναρμόνιση εισφορών και παροχών
σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συμπερι
λαμβανομένου και του ΟΓΑ Το ΕΚΑΣ θα
διατηρηθεί μέχρι το TéAos του 2019 και
στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από το
επίδομα αλληλεγγύη ενώ αναστέλλεται

μέχρι τον Οκτώβριο η ρήτρα μηδενικού
ελλείμματοβ για Tis επικουρία και

το εφάπαξ Προβλέπεται ακόμη η κατάργηση

των κοινωνικών πόρων για τη
χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού και
η απόσυρση του KpâTous από την ενίσχυση

των επικουρικών ταμείων

Εξορθολογισμόβ Αλλαγέε έρχονται
στο μισθολόγιο στο Δημόσιο καθώε από
την 1-1-2016 θα εφαρμοσθεί ενιαίο

μισθολόγιο

σε όλο το Δημόσιο με κατάργηση

των ειδικών ρυθμίσεων για ορι
σμένε5 κατηγορία προσωπικού και
εξορθολογ ιμό των μη μισθολογικών
παροχών Θεσπίζεται ανώτατο όριο για
Tis μισθολόγια δαπάνε5του Δημοσίου
θα συνδεθούν οι anoôoxés με την παραγωγικότητα

και θα τεθεί σε ισχύ νέο
μοντέλο KivmiKÔmTas του προσωπικού
για την κάλυψη των κενών στο Δημόσιο

Enions θα αρθούν τα εμπόδια για την
απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών
και επαγγελμάτων αλλά θα διατηρηθεί
το καθεσκίκ στα μη συνταγογραφούμε
να φάρμακα την κυριακάτικη λειτουργία
των καταστημάτων το γάλα και το ψωμί
Ti\os σε τροχιά ιδιωτικοποίησα μπαίνουν

περιφερειακά αεροδρόμια Ελληνικό

ΟΛΠ ΟΛΘ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO και
Εγνατία Oôôs και παίρνει τον δρόμο για
την πώληση το ποσοστό 1 0 που κατέχει
το ελληνικό Δημόσιο στον ΟΤΕ

0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό στο μισθολόγιο του
Δημοσίου αλλά και στη φορολογία περιλαμβάνει το

σκληρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης προκειμένου
να κλειδώσει η συμφωνία με τους εταίρους

3

1
ΦΠΑ

Αλλαγές
σε δύο δόσεις
Καθιερώνονται Tpeis συντε
λεστέ5 ΦΠΑ
• 6 αντί 6 5 για τα φαρμακευτικά

είδη Tis εκδόσειε
βιβλίων και τα εισιτήρια των
θεάτρων
• 13 για βασικά είδη δια
Tpoqms και φρέσκα τρόφιμα
ôn(os φρούτα λαχανικά

γάλα Kpéas ψάρια ψωμί
νωπό διαμονή σε ξενοδοχεία

από τον Οκτώβριο του
2015 λογαριασμούβ ηλεκτρικού

ρεύματο5 φυσικού
αερίου και ύδρευση αλλά
όχι αποχέτευση
• 23 για τον κλάδο ms
εστίασα Tis μεταφορέ5
ενώ για πρώτη φορά θα επιβληθεί

ΦΠΑ στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια

• Από τον Οκτώβριο θα καταργηθεί

η έκπτωση του
30 για τα εμπορικά νησιά
Υπάρχει αναφορά για αντισταθμιστικά

μέτρα για τα
φτωχότερα νοικοκυριά των
νησιών

2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

28 στα κέρδη
πάνω από
100.000 ευρώ
Αύξηση του συντελεστή φόρου

εισοδήματο5 από το
26 στο 28 για τα κέρδη
άνω των 100.000 ευρώ που
αποκτούν οι ανώνυμεβ εται
ρείεβ οι εταιρείεβ περιορισμένα

ευθύνα οι ομόρ
ρυθμεβ και ετερόρρυθμε5
εταιρεικ και τα λοιπά νομικά

πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά

βιβλία Σταδιακή
αύξηση ms προκαταβο

λήε φόρου στο 100 tws το
2017 Η προκαταβολή φόρου

των ελευθέρων επαγγελματιών

και προσωπικών
εταιρειών θα αυξηθεί από
το 55 στο 100 και των
επιχειρήσεων από το 80
στο 100

ΑΓΡΟΤΕΣ

Τριπλή
επιβάρυνση
θα καταργηθεί σταδιακά το
ειδικό φορολογικό
καθεστώς μέχρι το 201 7
πράγμα που σημαίνει ότι οι
aypôus θα φορολογούνται
με συντελεστή 26 από το
πρώτο ευρώ από 13 που
είναι σήμερα ενώ η
προκαταβολή φόρου από το
27,5 θα φθάσει στο 100
ôncos προβλέπεται για tous
ελεύθεροα επαγγελματίεβ
Enions θα περιορισθεί η
επιστροφή φόρου για το
αγροτικό πετρέλαιο

4
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αύξηση
έως και 100
θα αυξηθεί για ôoous έχουν
ετήσια εισοδήματα πάνω
από ένα όριο πιθανότατα τα
30.000 ευρώ και θα
ενσωματωθεί στην κλίμακα
φορολογία Η αύξηση θα
είναι κλιμακωτή ανάλογα
με το utJjos του εισοδήματοε
και θα ξεπερνά ακόμα και το
200 για εισοδήματα πάνω
από 100.000 ευρώ Ωστόσο
δεν θα υπάρξει καμία
μεταβολή για ôoous έχουν
εισόδημα από 12.000
30.000 ευρώ Το σενάριο
προβλέπει αναδρομική ισχύ
του μέτρου από Tis apxés
του 2015
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5
ΕΝΦΙΑ

Ιδιο ποσό με
νέες κλίμακες
Θα ισχύσει και φέτος χωρίς
κανένα αφορολόγητο όριο
σε όλα σχεδόν τα κτίσματα
τα εντός σχεδίου οικόπεδα
και Tis εκτόβ σχεδίου εκτάσεις

γης αγρούς αγροτεμάχια
βοσκότοπους κ.λπ Τα

νοικοκυριά θα κληθούν να
πληρώσουν φόρο για κάθε
εμπράγματο δικαίωμα πλήρη

κυριότητα ψιλή κυριότητα
επικαρπία που έχουν σε

κατοικίες διαμερίσματα
μονοκατοικίες εξοχικές κατοικίες

οικόπεδα κτίσματα
επαγγελματικής στέγης κτίσματα

που δεν ηλεκτροδοτούνται

ημιτελείς οικοδομές

με ή χωρίς εργοταξιακό
ρεύμα καλλιεργούμενα χωράφια

που ανήκουν σε κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες
καλλιεργήσιμες ή μη καλλιεργήσιμες

εκτάσεις που δεν
ανήκουν σε κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες θέσεις
στάθμευσης πιλοτές αποθήκες

και λοιποί βοηθητικοί
χώροι πισίνες σε κοινόχρηστους

χώρους ακινήτων
ακόμη και βοσκότοποι και
δασικές εκτάσεις
Για να αντισταθμιστούν οι
απώλειες που θα προκύψουν

από την εφαρμογή
των νέων αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων και να
εισπραχθούν και πάλι τα
έσοδα των 2,65 δια ευρώ το
2016 το υπουργείο Οικονομικών

σχεδιάζει να τροποποιήσει

τις κλίμακες και
τους συντελεστές υπολογισμού

μεταφέροντας ενδεχομένως

μεγαλύτερα φορολογικά

βάρη στους έχοντες
μεσαία και μεγάλη ακίνητη

ι περιουσία μέσω της μείω
Κ σης του ορίου των 300.000

ευρώ πάνω από το οποίο
επιβάλλεται ο συμπληρωματικός

φόρος

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι έμμεσες
μειώσεις
Αυξήσεις εισφορών
δηλαδή έμμεσες μειώσεις

υπέρ κλάδου υγείας κατά
δύο ποσοστιαίες μονάδες
σης κύριες συντάξει από
το 4 στο 6 και κατά έξι
μονάδεβ από 0 στο 6 ans
επικουρικές συντάξει
φέρνει η ελληνική πρόταση
Οι έμμεσες περικοπές από
τις αυξήσεις των εισφορών
για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη αναμένεται να
είναι μεγαλύτερες καθώς
υπολογίζονται σήμερα στο
αρχικό ονομαστικό ποσό
πριν από Tis μνημονιακέ5
περικοπές

Τα μαξιλάρια
εάν τα έσοδα
δεν βγαίνουν
Η κυβέρνηση μάλιστα
έχει έτοιμα και μέτρα
εφεδρείες που θα
ενεργοποιήσει στην
περίπτωση που δεν
επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι
του αρχικού πακέτου
μέτρων Πρόκειται για
• Αύξηση του φόρου στα
εισοδήματα από ενοίκια
Ο φορολογικός
συντελεστής θα αυξηθεί
από 11 στο 15 για
εισόδημα έως 12.000 ευρώ
με στόχο άντληση εσόδων
160 εκατ ευρώ και αύξηση
του συντελεστή από 33
σε 35 νια τα ποσά άνω
των 12.000 ευρώ
•Αύξηση της φορολόγησης
των επιχειρήσεων
Ο συντελεστής φόρου
στις επιχειρήσεις από 28
θα αυξηθεί στο 29 για
την είσπραξη επιπλέον
εσόδων 130 εκατ ευρώ

8

7
ΦΟΡΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Και στα σκάφη
αναψυχής
Αύξηση κατά 30 από το
1 0 στο 1 3 του αντίστοιχου

τεκμηρίου διαβίωσης
για τα IX άνω των 2.500 κυβικών

εκατοστών και παλαιότητας

μέχρι 10 ετών τις πισίνες

τα αεροσκάφη και τα
ελικόπτερα Επιπλέον ο φό
ρος αυτός επεκτείνεται και
στα σκάφη αναψυχής άνω
των 5 μέτρων Το συγκεκριμένο

μέτρο θα εφαρμοστεί
αναδρομικά για το έτος
2014 Δηλαδή ο αυξημένος
φόρος πολυτελούς διαβίωσης

θα υπολογιστεί στα εκκαθαριστικά

των φετινών
φορολογικών δηλώσεων
Στις περιπτώσεις φορολογουμένων

στους οποίους ο
φόρος αυτός έχει ήδη επιβληθεί

με το εκκαθαριστικό
της φορολογικής δήλωσης
του 201 5 θα εκδοθεί νέο διορθωτικό

εκκαθαριστικό με
τον επιπλέον φόρο
Από τις αυξήσεις
στους φόρους

πολυ
τελούς διαβίωσης

θα προκύψουν

από
φέτος
επιβαρύνσεις

από 279
έως και
1.074 ευ

ΟΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πλήρης στα 67
ή στα 62
με 40 χρόνια
Σταδιακά μέχρι το 2022
τα ενδιάμεσα-ειδικά όρια
ηλικίας θα έχουν
εξομοιωθεί με τα γενικά
όρια και όλοι θα βγαίνουν
με πλήρη σύνταξη στα 67
μειωμένη στα 62 ή στα 62

με 40 χρόνια δουλειάς
Προστατεύονται τα βαρέα
και ανθυγιεινά και οι
μητέρες παιδιών με
αναπηρία υπολογίζονται σε
1 5.000 περίπου Πα όσους
θελήσουν να φύγουν με
πρόωρη το ετήσιο πέναλτι
αυξάνεται κατά 10
επιπλέον του 6 που ισχύει
σήμερα και θα αφορά όσους
εμπίπτουν στη μεταβατική
περίοδο μειώνοντας
δραστικά τις συντάξεις Ολοι
όσοι ανοίγουν την πόρτα
της εξόδου μετά την 30ή
Ιουνίου του 2015 θα
λαμβάνουν μέχρι τα 67 τη
σύνταξη που αναλογεί στις
εισφορές τους ενώ το
προνοιακό τμήμα που
διαμορφώνει το κατώτατο
όριο σύνταξης θα
χορηγείται με τη
συμπλήρωση του 67 érous
της ηλικίας Η ρύθμιση
αυτή επιφέρει σημαντικές
μειώσεις σε συντάξεις
αναπηρίας και θανάτου
αν δεν εξαιρεθούν με

τα ελάχιστα όρια και σε
μεγάλο μέρος των πρόωρα

συνταξιοδοτημένων
με τα κατώτερα όρια
Για παράδειγμα
μητέρες ανηλίκων
που στον
ασφαλιστικό tous
βίο είχαν χαμηλές
αποδοχές μπορεί να
λάβουν σύνταξη
χαμηλότερη ακόμη
κι από 300 ευρώ

επικουρικές
ΕΦΑΠΑΞ

Ολα τα Ταμεία
στο ΕΤΕΑ
Ενταξη όλων των επικουρικών

Ταμείων στο ΕΤΕΑ και
η χρηματοδότησή του μόνο
από ιδίους πόρους απαγορευτικό

δηλαδή στην κρατική

χρηματοδότηση για κάλυψη

ελλειμμάτων αναδρομικά

από 1/1/2015 Η ρήτρα

μηδενικού ελλείμματος
και ο συντελεστής βιωσιμότητας

με τον νέο μαθηματικό
τύπο σε επικουρικά και

εφάπαξ παραπέμπεται για
τον Οκτώβριο αλλά αν δεν
εφαρμοστεί η κυβέρνηση
πρέπει να βρει ισοδύναμα
μέτρα ενώ δεσμεύεται να

εφαρμόσει τον νόμο 3863
του 2010 που αλλάζει τον
τρόπο υπολογισμού των κύριων

συντάξεων βασική και
αναλογική σύνταξη με μικρές

μειώσεις αρχικά αλλά
μεγαλύτερες στην πάροδο
των ετών Επίσης η κατάργηση

της κρατικής χρηματοδότησης

στα επικουρικά μεταφράζεται

από ειδικούς
της κοινωνικής ασφάλισης
ως αυτόματη εφαρμογή της
ρήτρας μηδενικών ελλειμμάτων

Οι ίδιες πηγές δεν
αποκλείουν οι περικοπές
στο εφάπαξ των δημοσίων
υπαλλήλων να φτάσουν από

Οκτώβριο στο 50 από
38 που είναι σήμερα καθώς

τότε πρέπει να εφαρμοστεί

η ρήτρα βιωσιμότητας ή

να θεσμοθετηθούν ισοδύναμα

μέτρα Το πακέτο επίσης

προβλέπει πάγωμα των
κατώτατων συντάξεων μέχρι

και το 2021 τα κατώτατα

όρια συντάξεων στο ΙΚΑ

λαμβάνουν 502.000 άτομα
και άλλοι 100.000 στα υπόλοιπα

Ταμεία
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ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
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10 12
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ψαλίδι
στην κρατική
χρηματοδότηση
Θα περιοριστεί η κρατική
χρηματοδότηση npos τα
ασφαλιστικά Ταμεία με
αποτέλεσμα να επαπειλού
νται μειώσει aus συντάξει

μεγάλες αυξήσεις εισφορών

και avaTponés για
tous 626.000 αγρότεβ του
ΟΓΑ
Από Ins Ιουλίου 2015 ξεκινούν

η σταδιακή κατάργηση
όλων των κρατικών χρηματοδοτήσεων

που λαμβάνουν
κατ εξαίρεση διάφορα Ταμεία

OIKDS NAT ΟΓΑ ΟΑΕΕ

για να καλύπτουν τα ελλείμ
ματά tous και η εναρμόνιση

των ασφαλιστικών εισφορών

με τη δομή του 1ΚΑ
Μια σταδιακή εναρμόνιση
με τα επίπεδα του 1ΚΑ ή του
ΟΑΕΕ θα μπορούσε να tous
οδηγήσει σε μηνιαία ποσά
ms τάξα των 200 ευρώ
Ektos από τη μείωση ms
κρστικήβ χρηματοδότησα
που ξεκινά άμεσα η πρόταση

προβλέπει και νέα δέσμη
μέτρων τον Οκτώβρη για να
ισχύσουν από Γενάρη στην
κατεύθυνση ms εναρμόνι
ons των κανόνων παροχών
του ΟΓΑ με άλλα Ταμεία
ώστε να εξαλειφθεί ο προ

V01OK0S tous xapaicmpas
etaôs κι αν ο Opyavioiaos
συγχωνευθεί με άλλο φορέα

πιθανότατα τον ΟΑΕΕ

Προβλέπεται αύξηση των
συντάξεων που δίνει ο ΟΓΑ
nous ανασφάλιοτοα

11
ΠΑΡΟΧΕΣ

Τι θα ισχύει
από το 2016
Δεύτερο πακέτο μέτρων
για τον Οκτώβρη cpéros
ώστε να ισχύσουν από τον
Γενάρη του 2016 προβλέπει

το ελληνικό πακέτο στο
ασφαλιστικό Ειδικότερα
προβλέπεται
• στενότερη σύνδεση μεταξύ

εισφορών και παροχών
μέτρο που πλήττει κυρίως
ôoous λαμβάνουν τα κατώτατα

όρια συντάξεων
• εναρμόνιση των
συνταξιοδοτικών παροχών
του ΟΓΑ με τα υπόλοιπα
Ταμεία σε αναλογική βάση
ZKiôs κι αν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί

σε άλλο φορέα
πιθανότατα στον ΟΑΕΕ
Ενοποιήσει Ταμείων έως
το τέλος του 2017

ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΙ

Ελεγχοι για
τις σπατάλες
Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ
η κυβέρνηση θα προωθήσει
• Auampoùs ελέγχουβ σε
δημόσιοι φορείβ και
ιδιαίτερα cms ΔΕΚΟ
Εξουσιοδότηση των
αρμόδιων υπουργείων για
την εκτέλεση αυστηρών
ελέγχων συμπεριλαμβανομένων

των κρατικών
επιχειρήσεων με προφανή
στόχο τον εντοπισμό
φαινομένων κακοδιοίκησα
και σπατάλησα δημοσίων
πόρων
• Οικονομικούς ελέγχου
orous δήμοα και cms
περιφέρειεβ καθώβ και
στα εποπτευόμενα νομικά
πρόσωπα ms Tonnais
Αυτοδιοίκησα Σύμφωνα
με την ακριβή μετάφραση
του αγγλικού κειμένου
γίνεται λόγοβ για ελέγχοα
σε σπάταλοα Θεσμούβ
Αυτοδιοίκησα και
εποπτευόμενα νομικά
πρόσωπα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Περικοπές από
τον Οκτώβριο
Θα καταργηθούν όλοι οι
κοινωνικοί πόροι από
τον Οκτώβριο cpéros με
αποτέλεσμα τη μείωση
των παροχών ή την
αύξηση των εισφορών
σε Ειδικά Ταμεία ôna>s

δημοσιογράφων
δικηγόρων κ.ά
Επανεξετάζονται τα επιδόματα

KoivcoviKris npôvoias
ενώ η ελληνική πλευρά
δεσμεύεται να θεσπίσει
ισοδύναμα για την
εφαρμογή ms πρόσφατα
απόφασα του ΣτΕ που
έκρινε αντιουνταγματικέ5
xis περικοπέε των
συντάξεων το 2012
Παρ όλα αυτά παρέχεται
η δυνατότητα να αλλάξουν
κάποια μέτρα ύστερα
από συμφωνία με tous
θεοτ-oùs ισοδύναμου
δημοσιονομικού
αντίκτυπου

ft
BE

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟRM
Ε ΕΤΡI

15 16

14
ΜΙΣΘΟΙ

0 νέος κανόνας
Νέο ενιαίο μισθολόγιο θα
ισχύσει από την 1/1/2016
xcûpis μεταβολή του συνολικού

μισθολογικού kôotous
Το μισθολόγιο θα εφαρμοστεί

στο σύνολο του δημόσιου
τομέα με βάση την αρχή

ίδιοβ μισθόβ για ίδια προσόντα

και ίδια προϋπηρεσία
που αναμένεται να

επιφέρει σταδιακή περικοπή
ms προσωπικής διαφο

pàs ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν

οι αμοιβέ5 των διευθυντικών

στελεχών οι μισθοί

θα συνδεθούν με την
ικανότητα την απόδοση και
το επίπεδο ευθύνα του
προσωπικού Σημειώνεται
δε ότι οι Αρχέβ θα εγκρίνουν

επίσα τη νομοθεσία
για τον εξορθολογισμό του
εξειδικευμένου πλέγματοβ
των μισθών από το τέλος
Νοεμβρίου του 201 5
Θα θεσπιστεί ανώτατο όριο
για το μισθολογικό κόστος
και τον αριθμό του προσωπικού

στο Δημόσιο που θα
καθοριστεί από το νέο πρόγραμμα

που θα υπογραφεί
με tous εταίροι Τα νέο
όρια θα διασφαλίζουν τη
μείωση του μισθολογικού
κόστοα σε σχέση με το
ΑΕΠ έως το 2019 Σύμφωνα
με κύκλοι του υπουργείου
Διοικητικήβ Μεταρρύθμισης

η συγκεκριμένη παρά
μετρο5 αποτελεί στοιχείο δι
απραγμάτευσα της κυβέρνησης

με τους δανειστές
προκειμένου να καθοριστούν

οι λεπτομέρειες που
αφορούν τα ανώτατα όρια
και τις συνέπειες από τη μη
επίτευξη των δημοσιονομικών

στόχων
Εξορθολογισμός και περικοπές

σε μη μισθολογικά κόστη

όπως ρυθμίσεις άδειας
ημερήσιες αποζημιώσει
έξοδα ταξιδιού και προνόμια
από 1 ης Ιανουαρίου του
2016

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αξιολόγηση
από μάνατζερ
Πρόσληψη μάνατζερ
από τον ιδιωτικό τομέα που
θα συμβάλλουν στην
αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων Οι προσλήψεις
των νέων στελεχών πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη του 201 5

Εισαγωγή συστήματος
μόνιμα κινητικότητας που
θα εφαρμοστεί το τελευταίο
τρίμηνο του 2015
Η μεγάλη κινητικότητα
που έχει προαναγγείλει η
πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης θα
στηρίζεται στα
περιγράμματα εργασίας
των υπαλλήλων και θα
πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικής βάσα
δεδομένων που θα
περιλαμβάνει την
καταγραφή των κενών
θέσεων εργασίας σε όλο το
Δημόσιο Η τελική απόφαση
για την κινητικότητα των
εργαζομένων θα πρέπει να
λαμβάνεται από την
υπηρεσία tous στον βαθμό
που κρίνει ότι ο υπάλληλος
μπορεί να μετακινηθεί
Σύμφωνα με το κείμενο ms
κυβέρνησης η
συγκεκριμένη διαδικασία
αναμένεται να

εξορθολογίσει την
κατανομή των πόρων
καθώς και τη στελέχωση σε
όλη m γενική κυβέρνηση

ΕΚΑΣ

Το χρονικό
της κατάργησης
Καταργείται σταδιακά μέχρι
το τέλο5 του 20 1 9 ενώ οι
περικοπές ξεκινούν από
τον Μάρτιο του 201 6 για το
20 των δικαιούχων με τα
πλέον υψηλά εισοδήματα
Δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί

πού θα τεθεί ο πήχης
για το σύνολο των συντάξιμων

αποδοχών για την περικοπή

του ΕΚΑΣ Σχετικά με
την αντικατάστασή του από
τον Ιανουάριο του 2020 το
σχέδιο προβλέπει ότι m θέση

του θα πάρει το επίδομα
αλληλεγγύης

17
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

Οι παρεμβάσεις
ανά κλάδο
Σε άρση των εμποδίων για
την απελευθέρωση συγκεκριμένων

αγορών και επαγγελμάτων

θα προχωρήσει η
κυβέρνηση διατηρώντας το
καθεστώς που προέκυψε
από τις προηγούμενες αλλαγές

στα μη συνταγογραφού
μενα φάρμακα στην κυριακάτικη

λειτουργία των καταστημάτων

στο γάλα και στο
ψωμί Οι κλάδοι nous οποί
ous θα υπάρξουν παρεμβάσεις

είναι τα τουριστικά λεωφορεία

οι άδειεβ φορτηγών
η καθιέρωση κώδικα

για τα παραδοσιακά τρόφιμα
η πιστοποίηση των δομικών

υλικών με βάση Tis κοι
votikxs οδηγίεβ Αλλαγέ5
έρχονται επίσα και στο
πλαίσιο διακίνησης και παραγωγής

ποτών όπως και
στα πετρελαιοειδή προϊόντα
Θα διενεργηθούν νέες μελέτες

από τον ΟΟΣΑ για την
ενίσχυση του ανταγωνισμού
mous κλάδοα του χονδρικού

εμπορίου των κατασκευών

του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των Μέσων
Μαζική5 Ενημέρωσης Παράλληλα

προχωρά η απελευθέρωση

των κλειστών
επαγγελμάτων των μηχανι
κών των συμβολαιογράφων

των αναλογιστών και
των δικαστικών επιμελητών
Αρση εμποδίων προβλέπεται

και για τις ενοικιάσεις
τουριστικών κατοικιών
Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου

προσδιορίζεται και
η κατάργηση μη ανταποδοτικών

τελών υπέρ τρίτων
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18
ιδιωτικοποιήσεις

Η λίστα, οι όροι και
τα χρονοδιαγράμματα
Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης επανέρχονται περιφερειακά αεροδρόμια,
Ελληνικό, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO και Εγνατία Οδός.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για
την πώληση όλων των περιουσιακών στοιχείων που διέθετε το Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) μέχρι το
τέλος του 2014, καθώς και σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που

εκκρεμούν για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών αποκρατικοποίησης
των περιφερειακών αεροδρομίων, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της Εγνατίας Οδού,
των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και θεσσαλονίκης και του
Ελληνικού.
θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών στους διαγωνισμούς για τα λιμάνια του
Πειραιά και της θεσσαλονίκης, με χρονικό ορίζοντα όχι πέραν του
Οκτωβρίου 2015.

Αναφορά γίνεται και για τις περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και της ROSCO (Εταιρεία διαχείρισης τροχαίου υλικού), τονίζοντας πως

δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους όρους των διαγωνισμών, θα
μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 10% μετοχών του ΟΤΕ που

διαθέτει το ελληνικό Δημόσιο, ενώ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες
ενέργειες για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων με τους
ισχύοντες όρους του διαγωνισμού στον πλειοδότη που έχει ήδη

επιλεγεί, την κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd.
Για τον ΑΔΜΗΕ, που είναι σήμερα θυγατρική της ΔΕΗ, η κυβέρνηση είτε
θα προχωρήσει αμετάκλητα στην υλοποίηση της τελικής φάοης του
διαγωνισμού της αποκρατικοποίησης για το 66% των μετοχών του που

ανήκει στη ΔΕΗ, ανακοινώνοντας την ημερομηνία της υποβολής
δεσμευτικών προσφορών, είτε θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο
εναλλακτικό σχέδιο που θα προβλέπει τον πλήρη ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό του Διαχειριστή από τη μητρική εταιρεία με βάση την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γαλλικό
μοντέλο
Η κυβέρνηση δεσμεύεται να
ανοίξει το λιανικό εμπόριο
φυσικού αερίου, ώστε να
μπουν κι άλλοι «παίκτες»
στην πώληση του συγκεκριμένου 

καυσίμου, ενώ μερική 

απελευθέρωση προωθείται 
και στην αγορά ηλεκτρισμού. 

Εκεί θα υιοθετηθεί το
γαλλικό μοντέλο (ΝΟΜΕ),
που προβλέπει τις δημοπρασίες 

λιγνιτικήβ και υδροηλε-
KTpiKns loxuos ms ΔΕΗ,
ώστε να μπουν και ιδιωτικέβ
εταιρείες στην πώληση ρεύ-
ματοε. Η κυβέρνηση, ακόμη, 

δεσμεύεται να αντικαταστήσει 

την έκπτωση 20%
που έδωσε η ΔΕΗ στις ενερ-
γοβόρες βιομηχανίες, με
μειώσεις τιμών ανάλογα με
το κόστος της κάθε επιχεί-
pnons. Σύμφωνα με Tis προ-

τάσειβ, η ΔΕΗ θα πρέπει
να διαμορφώσει τιμολόγια 

με βάση το πραγματικό 
κόστος (κατάργηση

επιδοτήσεων στο ρεύμα
για tous αγρότεβ) και
ταυτόχρονα θα αναθεωρηθεί 

η φορολογία
στον τομέα uis ενέργειας.

Η κυβέρνηση
δεσμεύεται επίσης για
νέο πλαίσιο που
αφορά Tis ΑΠΕ αλλά
και την ενεργειακή
απόδοση των
κτιρίων.

Μέχρι
τον Οκτώβριο

θα δρομολογηθούν
οι διαδικασίεε

για την
ιδιωτικοποίηση

των λιμανιών
του Πειραιά και

ms θεσσαλονίκη
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12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 2,5 ΔΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΦΠΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΡΙΑ

flcos η κυβέρνηση
φούσκωσε

το λογαριασμό
στα 13 δισ ευρώ
Πέντε

μήνες διαπραγμάτευση
έφερε περίπου 5 δισ

ευρώ νέα μέτρα τα οποία
αποτυπώθηκαν στην πρόταση της
κυβέρνησης που έφτασε το βράδυ
της Πέμπτης στους εκπροσώπους
της Ε Ε του ΔΝΤ και της ΕΚΤ και
θα αποτελέσει σχεδόν απαράλλακτη

τη βάση για το τρίτο ελληνικό
Μνημόνιο

Το συνολικό πακέτο των μέτρων
έφτασε κοντά στα 1 3 δια ευρώ ταυ
τιζόμενο κατά 99 με την πρόταση
Γιούνκερ π οποία χαρακτηρίστηκε
τελεσίγραφο και απορρίφθηκε με
το αποτέλεσμα του τελευταίου δημοψηφίσματος

με ποσοστό 62 Τι

ανέβασε όμως το λογαριασμό των
μέτρων από 7,9 δια ευρώ της αρχικής

ελληνικής πρότασης στα περίπου
1 3 δια για τη διετία 201 5-201 6 της
πρότασης που πέρασε χθες από την
τεχνική αξιολόγηση της Ε.Ε της ΕΚΤ
και του ΔΝΤ Προσαρμογές στα ήδη
προτεινόμενα μέτρα αλλά και μια δέσμη

μέτρων που συμπλήρωσαν το
πακέτο προς τους δανειστές

1Η
νέα πρόταση για ΦΠΑ βελτιώνει

να έσοδα κατά περίπου 540
εκατ ευρώ φτάνοντας τα συνολικά
πρόσθετα έσοδα από την αναμόρφωση

του βασικού έμμεσου φόρου
στα 1 9 δια ευρώ λίγο πάνω από το
1 του ΑΕΠ που ζητούσαν οι θεσμοί

Σε επίπεδο 1 5 μηνών που θα
εφαρμοστεί από Οκτώβριο μέχρι

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
I I tdasopoulos@e-typos.com

και Δεκέμβριο και όλο το 201 6 τα
πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ ύψους
2,5 δια ευρώ Η διαφορά στα έσοδα

προκύπτει από την απόφαση για
αύξηση του συντελεστή στην εστίαση

από το 1 3 στο 23 πρόσθετα
έσοδα 400 εκατ ευρώ για τη διετία
αλλά και τη σταδιακή κατάργηση του
ΦΠΑ για τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου

όπου αναμένονται πρόσθετα
έσοδα 300 εκατ ευρώ για τη διετία
2015-2016

2 Η υπόσχεση για την ενσωμάτωση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

στο φόρο εισοδήματος από όπου
αναμένονται πρόσθετα έσοδα για τη
διετία ύψους 550-600 εκατ ευρώ σε
επίπεδο διετίας

3 Η άμεση περικοπή των πρόωρων

συντάξεων η αύξηση των

Το συνολικό πακέτο
των μέτρων ταυτίζεται
κατά 99 με την
πρόταση Γιούνκερ
η οποία απορρίφθηκε
με 62 στο πρόσφατο
δημοψήφισμα

XT—

ορίων ηλικίας από τον Οκτώβριο
η αναδρομική εφαρμογή από τον
Οκτώβριο της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος η προσαρμογή εισφορών

με παροχές και η κατάργηση
του ΟΓΑ αναμένεται να προσθέσουν
στα δημόσια έσοδα άνω των 2,7 δια
ευρώ εξοικονόμηση από δαπάνες και
μάλιστα από τον κρίσιμο τομέα του
ασφαλιστικού

4Η σταδιακή αύξηση στο 1 00
της προκαταβολής φόρου για

τις επιχειρήσεις Για τις ατομικές
σταδιακά ως το 201 7 με στόχο
επιπλέον έσοδα 600 εκατ για το
201 5-201 6

5 Η αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις

θα ανέβει από το 26
στο 29 δηλαδή 1 πάνω από τη
βασική πρόβλεψη της πρότασης που
κάνει λόγο για αύξηση από το 26
στο 28 Στόχος της περαιτέρω
αύξησης είναι επιπλέον έσοδα 1 30
εκατ ευρώ

6 Η μείωση αμυντικών δαπανών
θα εξοικονομήσει δαπάνες συνολικού

ύψους 300 εκατ ευρώ Τα
1 00 εκατ ευρώ το 201 5 και 200
εκατ ευρώ το 201 6 Αυτό θα γίνει
με ένα στοχευμένο πακέτο ενεργειών
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης

του αριθμού του προσωπικού
και των προμηθειών εξοπλιστικών
δαπανών

7 Επιπλέον έσοδα 200 εκατ ευρώ
από φορολόγηση ενοικίων Αύξηση

φορολογικού συντελεστή για
έσοδα από ενοίκια από το 1 1 στο
1 5 για ετήσια εισοδήματα κάτω
από 1 2.000 ευρώ αποφέρει έσοδα
1 60 εκατ ευρώ και από το 33 στο
35 για ετήσια εισοδήματα άνω των
1 2.000 ευρώ αποφέρει έσοδα 40
εκατ ευρώ

8 Η κατάργηση του προνομιακού
φορολογικού καθεστώτος για

τους αγρότες ως το τέλος του 201 7
Στον Προϋπολογισμό του 201 6 θα
προβλέπεται π μείωση στο μισό των
δαπανών για τις επιδοτήσεις του
αγροτικού ντίζελ αναμένεται να
φέρει τουλάχιστον 250 εκατ ευρώ
πρόσθετα έσοδα

9 Η κατάργηση της ειδικής φορολογικής

μεταχείρισης της εφο¬

πλιστικής δραστηριότητας αύξηση
φόρου tonnage tax με στόχο την
είσπραξη πρόσθετων εσόδων ύψους
250 εκατ ευρώ

Οι βασικές δεσμεύσεις
Στο νέο ελληνικό πρόγραμμα η κυβέρνηση

δεσμεύεται για την επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσματος 1 του
ΑΕΠ για το 201 5 2 του ΑΕΠ το
201 6 και 3,5 το 201 7 και το 201 8
Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει
να κατατεθεί άμεσα συμπληρωματικός

Προϋπολογισμός για το 201 5
και αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό πλάνο μέχρι και το
2018

Στα κείμενα αυτά θα πρέπει να
αποτυπωθούν κοστολογημένα και
με χρονολογική σειρά εφαρμογής τα
μέτρα της ελληνικής πρότασης στα
οποία περιλαμβάνονται
► Το νέο σύστημα ΦΠΑ Ενοποίηση

► ► ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Επαναφορά συνταγογράφησης γενοσήμων
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ της Υγείας με εφαρμογή
από 1 η Ιουλίου 201 5 θα ληφθούν τα
εξής μέτρα
► Επαναφορά της πλήρους συνταγο
γράφησης γενόσημων φαρμάκων και μη
προστατευόμενων από πατέντα χωρίς
εξαιρέσεις
► Μείωση ως πρώτο βήμα της τιμής
των μη προστατευόμενων από πατέντα

φαρμάκων κατά 50 και όλων
των generics κατά 32,5 σε σύγκριση

με την τιμή της πατέντας και ανάκληση
των εξαιρέσεων εξαιτίας κεκτημένων
δικαιωμάτων για φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν

στην αγορά από το 201 2
► Επαναπροσδιορισμός και περιορισμός
των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων

προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι
δομικές δαπάνες με τους στόχους του
claw back
► Πλήρης είσπραξη για το 201 5 όλων
των εσόδων του claw back από τις ιδι¬

ωτικές κλινικές τα διαγνωστικά κέντρα
τη φαρμακοβιομηχανία και επέκταση
των ορίων του claw back που ισχύουν
για το 201 5 και το 201 6
► Επανεξέταση των κοινωνικών επιδομάτων

με στόχο εξοικονόμηση 0,5 του
ΑΕΠ 900 εκατ ευρώ για να χρηματοδοτηθεί

χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση
η σταδιακή κατάργηση του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος τον Ιανουάριο
του 201 6

Αλλαγές και
στις 1 00 δόσεις
ΑΛΛΑΓΕΣ θα γίνουν και στη διαχείριση και τα επιτόκια
της ρύθμισης των 1 00 δόσεων Ειδικότερα θα
αποκλείονται από όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις όσοι δεν
αποπληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και την
υποχρέωση των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών
να μειώσουν τη διάρκεια αποπληρωμής για όσους
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα καθώς
και όσοι οφείλουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
που ξεπερνούν το 1 εκατ ευρώ Οσοι εντάσσονται στπ
βασική ρύθμιση των 1 2 δόσεων θα υποχρεώνονται στην
καταβολή επιτοκίων στα επίπεδα της αγοράς
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ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

των συντελεστών σε ένα βασικό
συντελεστή 23 στον οποίο θα
περιλαμβάνονται εστιατόρια και
catering και ένα μειωμένο συντελεστή

στο 1 3 για βασικά τρόφιμα
ενέργεια ξενοδοχεία και νερό

εξαιρείται η αποχέτευση και έναν
ιδιαίτερα μειωμένο συντελεστή 6
για φάρμακα βιβλία και θέατρα

Αρση των εξαιρέσεων και διεύρυνση

της βάσης και αύξηση του
συντελεστή για τα ασφαλιστικά
συμβόλαια

Κατάργηση του μειωμένου συντελεστή

στα νησιά ξεκινώντας
από τα νησιά με υψηλό εισόδημα
και αυτά που αποτελούν τους πιο

δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

ενώ εξαιρούνται τα πλέον
απομακρυσμένα

Θα ολοκληρωθεί στα τέλη του
201 6 ως αρμόζει και θα έχει στόχο

δημοσιονομικά ουδέτερα μέτρα

προκειμένου να αποζημιωθούν οι
κάτοικοι που αντιμετωπίζουν τις
μεγαλύτερες ανάγκες Οι νέοι συντελεστές

ΦΠΑ για ξενοδοχεία και
νησιά θα εφαρμοστούν από τον
Οκτώβριο του 201 5

Η αύξηση στο συντελεστή του
ΦΠΑ όπως περιγράφεται παραπάνω

θα επανεξετασθεί στο τελος

Αγρότες και κάτοικοι
των νησιών χάνουν
το προνομιακό
φορολογικό
καθεστώβ καθάκ
καταργούνται η
έκπτωση ΦΠΑ και
η επιδότηση του
αγροτικού ντίζελ

του 201 6 υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπάρχουν επιπρόσθετα έσοδα
μέσω μέτρων κατά της φοροδιαφυγής

και βελτιωθεί η εισπραξι
μότητα του ΦΠΑ Κάθε απόφαση
για επανεξέταση και αναμόρφωση
θα ληφθεί σε συνεργασία με τους
θεσμούς

Διαρθρωτικά μέτρα
Τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά

μέτρα που περιέχει το ελληνικό
πρόγραμμα περιλαμβάνουν

Αναμόρφωση του καθεστώτος
με το οποίο κάποιος χαρακτηρίζεται

αγρότης
Αύξηση του φορολογικού συντελεστή

για επιχειρήσεις το 201 6
και προκαταβολή 1 00 του φόρου

επιχειρήσεων και σταδιακά
για τις ατομικές επιχειρήσεις έως
το 201 7 Την κατάργηση της ειδικής

φορολογικής μεταχείρισης των

► ► ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Περικοπές 300 εκατ € στην Αμυνα
ΠΑ ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ δαπάνες προβλέπεται μείωση

κατά 1 00 εκατ ευρώ το 201 5 και 200 εκατ
το 201 6 μέσω στοχευμένων κινήσεων συμπεριλαμβανομένης

της μείωσης των προμηθειών
αλλά και του προσωπικού Προβλέπονται ακόμη
τα ακόλουθα μέτρα

Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
I Προκήρυξη διεθνούς δημόσιας προσφοράς για
την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και χρήση των
αντίστοιχων συχνοτήτων

Επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτε¬

λείας για σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και
αύξησή του στο 1 3 από 1 0 εφαρμοζόμενη
από το φόρο εισοδήματος του 201 4 και μετά
► Ανελπσπ εσόδων μέσω της δημοπράτησης των
αδειών κινητής τηλεφωνίας 4G και 5C
Στο πακέτο προβλέπονται και εφεδρικά μέτρα που
θα καλύψουν τυχόν αποκλίσεις που θα υπάρξουν
κατά την εφαρμογή του προγράμματος Τέτοια μέτρα

είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή
για έσοδα από ενοίκια και η επιπλέον κατά 1

αύξηση του συντελεστή των επιχειρήσεων

αγροτών στο φορολογικό κώδικα
έως το 201 7 Με άλλα λόγια οι
αγρότες θα φορολογούνται εφεξής
με συντελεστή 26 από το πρώτο
ευρώ και θα έχουν την υποχρέωση
προκαταβολής φόρου 55

Κατάργηση επιχορηγήσεων του
αγροτικού πετρελαίου στον

Προϋπολογισμό

του 2016
Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ το 2015

και το 201 6 με διασφάλισης της
εισπραξιμότητας του φόρου στα
2,65 δισ ευρώ το χρόνο

Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων
στους κώδικες για το φόρο εισοδήματος

και φορολογικών εσόδων
Εφαρμογή νέου Ποινικού Νόμου

για τη φοροδιαφυγή και την απάτη
με στόχο να εκσυγχρονιστεί και να
διευρυνθεί η έννοια της φορολογικής

απάτης και φοροδιαφυγής για
όλες τις μορφές φόρων

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων
και Αρχείων για τα πρόστιμα και
την πλήρη ευθυγράμμισή του με
τις καλύτερες πρακτικές της ευρω
ζώνπς

Εφαρμογή νομοθεσίας για αναβάθμιση

του οργανικού νόμου για
τον Προϋπολογισμό

Εισαγωγή πλαισίου για τις ανεξάρτητες

αρχές
• Κατάργηση των εξωδικαοτικών
συμφωνιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

και των λογιστών υπόλογοι

Αύξηση του φορολογικού συντελεστή

για το τονάζ και κατάργηση

του ειδικού φορολογικού
καθεστώτος για τη ναυτική βιομηχανία

► ► ΔΗΜΟΣΙΟ

Περικοπές
στα ειδικά
μισθολόγια και
κινητικότητα
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ κινητικότητα
περικοπές και στα ειδικά μισθολόγια
περιλαμβάνουν τα σχέδια της κυβέρνησης

για τη δημόσια διοίκηση Συγκεκριμένα

προβλέπονται
Μεταρρύθμιση του ενιαίου

μισθολογίου

αρχής γενομένης από
την 1 η Ιανουαρίου 201 6 Οι Αρχές
θα εφαρμόσουν επίσης νομοθεσία
για τον εξορθολογισμό των ειδικών
μισθολογίων έως τα τελη Νοεμβρίου
2015

Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών
προνομίων όπως των συμφωνιών

για άδειες των μεταφορικών
βάσει των καλύτερων πρακτικών της
ευρωζώνης και με εφαρμογή από
την 1 η Ιανουαρίου 201 6

Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών

και σύνδεση της αποδοτικότητας
όλων των υπαλλήλων με στόχο να
ολοεληρωθεί η πρόσληψη διευθυντικών

στελεχών έως την 31η Δεκεμβρίου

201 5 διαδικασία η οποία
μπορεί να τεθεί υπό αναθεώρηση

Εφαρμογή ενός νέου πλαισίου
κινητικότητας έως το δ τρίμηνο του
2015

Το πλαίσιο θα προωθεί τη χρήση
του ορισμού της θέσεως εργασίας
και θα συνδέεται με μια online βάση
δεδομένων που θα περιλαμβάνει
όλες τις κενές θέσεις

► ► ιδιωτικοποιήσεις
Πωλείται ό,τι
είχε το ΤΑΙΠΕΔ
μέχρι την
3Ί/Ί2/20Ί4
ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΙΜΟ τομέα των αποκρατικοποιήσεων

υπάρχουν οι εξής
δεσμεύσεις

Το διοικητικό συμβούλιο του
ΤΑΙΠΕΔ θα βελτιώσει το Σχέδιο

Ανάπτυξης Περιουσίας το οποίο θα
περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση
όλων των περιουσιακών στοιχείων
που βρίσκονταν στην κατοχή του
έως'ύτν 31 η Δεκεμβρίου 201 4 Το
Υπουργικό Συμβούλιο θα εφαρμόσει
το πρόγραμμα

2 Επιταχύνονται οι διαγωνισμοί για
τα περιφερειακά αεροδρόμια την

ΤΡΑΙΝΟΣΕ την Εγνατία τα λιμάνια
Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό

με στόχο να ολοεληρωθούν
μέχρι και τέλος Οκτωβρίου

3 Η κυβέρνηση θα μεταφέρει το
ποσοστό που κατέχει στον ΟΤΕ

στο ΤΑΙΠΕΔ
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Ζητάει μέτρα
για τα φάρμακα
ΜΕΤΡΑ για την ομαλή τροφοδοσία
της αγοράς με φάρμακα ζήτησε
ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας
Λουράνος από τον υπουργό
Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
Ειδικότερα ζήτησε
• Απαγόρευση επ αόριστον των
παραλλήλων εξαγωγών με ταυτόχρονη

υπουργική απόφαση κατά
την οποία όταν επιτραπούν στο
μέλλον θα επιτρέπεται π εξαγωγή
των φαρμάκων μόνο αυτών που θα
αγοραστούν από την ημερομηνία
αυτή και μετά Με αυτόν τον τρόπο
θα αποτραπεί σύμφωνα με τον
ΠΦΣ η σημερινή αποθήκευση των
φαρμάκων ώστε να εξαχθούν όταν
οι εξαγωγές επιτραπούν
• Ελεγχο από των ΕΟΦ τπς πορείας

όλων των φαρμάκων ειδικά των
εξαγώγιμων από την παραγωγή ή

την εισαγωγή τους μέχρι τη διάθεσή
τους
• Ελεγχο των αποθεμάτων σε φάρμακα

των εταιριών για να διαπιστωθεί
εάν υπάρχει ή όχι επάρκεια

a Κατάργηση της αναγραφής της
εμπορικής ονομασίας των φαρμάκων

στη συνταγή
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

m

Αρχισαν οι ελλείψεις υλικών
και τροφίμων στα νοσοκομεία
ΟΡΙΑΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ TA CAPITAL CONTROLS
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΑΝ ΤΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΠΡΓΑΝΤΑ

mgeorganta@e-typos.com

Οριακά
εξυπηρετούνται

ασθενείς και ασφαλισμένοι
τις τελευταίες ημέρες

μετά την αναστολή λειτουργίας

του τραπεζικού συστήματος
Ο τομέας της Υγείας είναι στα

πρόθυρα κόκκινου συναγερμού Οι
ελλείψεις ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν

την εμφάνισή τους σε αρκετά
φαρμακεία και κυρίως σε νοσηλευτικά

ιδρύματα Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκης από το μενού
των ασθενών έλειψαν για μία εβδομάδα

to κρέας και το γάλα
Κλινικές και εργαστήρια μετρούν

αντιδραστήρια και υλικά καθώς δεν
πραγματοποιούνται εισαγωγές ενώ
πολλά προγραμματισμένα χειρουργεία

έχουν αναβληθεί
Οι κλειστές τράπεζες και οι απαιτήσεις

ορισμένων προμηθευτών να ζητούν

μετρητά δημιούργησαν πρόβλημα
σε πολλά νοσοκομεία τα οποία

δεν μπορούσαν να προμηθευτούν
τρόφιμα και υγειονομικό υλικό

Από τη στιγμή που επιβλήθηκαν
τα capital controls δεν δίναμε για
μία εβδομάδα κρέας στα γεύματα
αλλά και ούτε και γάλα στο πρωινό
Αναγκαστικά μόνο τσάι προσφέραμε

στους ασθενείς μας αναφέρει
στον Ε.Τ της Κυριακής ο πρόεδρος

του Σωματείου Εργαζομένων
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

Θεσσαλονίκης Λάζαρος Λαζού
λας Οι υπεύθυνοι τροφοδοσίας του
νοσηλευτικού ιδρύματος σύμφωνα
με τον ίδιο προσπαθούν καθημερινά

να αξιοποιούν για το μενού τα
τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως
μακαρόνια ρύζι που υπάρχουν στις
αποθήκες

Συνέπειες
Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εμφανίζονται

σοβαρές ελλείψεις και
σε υγειονομικό υλικό Προχθές μετρούσαν

τις σύριγγες στα τμήματα
για να δουν εάν φτάνουν για το

Σαββατοκύριακο Λειτουργούσαμε
κάτω από φοβερές ελλείψεις Τώρα
με το κλείσιμο των τραπεζών η κατάσταση

επιδεινώθηκε Ο προϋπολογισμός

του νοσοκομείου για το
2015 είναι στα 30-31 εκατομμύρια
ευρώ και έχουμε λάβει μόλις τα τρία
εκατ ευρώ προσθέτει αγανακτισμένος

ο κ Λαζούλας
Παρόλο που πολλά νοσοκομεία

αντιμετωπίζουν την κατάσταση με
την έλλειψη ρευστότητας χωρίς να
επηρεάζονται άμεσα οι ασθενείς οι
υπεύθυνοι διαχειρίζονται τρόφιμα
και υλικά με φειδώ προκειμένου
να φτάσουν

Γίνεται προσπάθεια αναπροσαρμογής

των διαιτολογίων Για
παράδειγμα αντί να φτιάξουν δύο
φορές την εβδομάδα κρέας φτιάχνουν

μία Προσπαθούμε να είμαστε

συγκρατημένοι για να προλάβουμε

ελλείψεις αναφέρει ο

θέμα χρόνου
να εμφανιστούν
ελλείψεις και
στα φάρμακα
σύμφωνα
με τους
εκπροσώπους
των
φαρμακοποιών

Η Υγεία
στην Εντατική

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εργαζομένων Δημόσιων

Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλης Γιαννάκος

Μειωμένες παραγγελίες για τα
υλικά αιμοκαθάρσεων φτάνουν
στις ιδιωτικές κλινικές Πρόκειται
για γραμμές φίλτρα καθετήρες τα
οποία είναι όλα εισαγόμενα και δεν
μας έρχεται ένα 30 των παραγγελιών

λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών
ΠΕΙΚ Γρηγόρης Σαραφιανός

Ο ίδιος ζήτησε από τους υπαλλήλους

του να πάρουν τώρα τις
άδειές τους γιατί έτσι και αλλιώς
η δουλειά είναι μειωμένη Τουλάχιστον

20 των προγραμματισμένων
χειρουργείων έχει αναβληθεί από
τους ίδιους τους ασθενείς λόγω της
αβεβαιότητας για το πώς θα πληρώσουν

Φαρμακεία
Περισσότερο ελεγχόμενη είναι η κατάσταση

στο θέμα του φαρμάκου
αν και οι φαρμακοποιοί κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου ότι δεν
θα αργήσουν να εμφανιστούν ελλείψεις

και μάλιστα σοβαρές
Ηδη αποφασίστηκαν κάποια μέτρα

προκειμένου να μην ξεμείνει η
αγορά από φάρμακα Αυτά αφορούν
στις δίμηνες συνταγές οι οποίες θα
εκτελούνται σε δύο φάσεις και όχι
σε μία όπως γίνεται υπό κανονικές
συνθήκες

Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση

του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης

μιας συνταγής από πέντε σε
δέκα ημέρες

0 υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής διαβεβαιώνει πως
δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό

πρόβλημα σε επίπεδο ελλείψεων
στον τομέα των φαρμάκων Οι

φαρμακοποιοί επιβεβαιώνουν με τη
σειρά τους ότι δεν υπάρχει άμεσο
πρόβλημα προς τον ασφαλισμένο
απλά πραγματοποιείται η τροφοδοσία

με μεγαλύτερες δυσκολίες
Ζητάμε για παράδειγμα είκοσι

ινσουλίνες μας δίνουν έξι αναφέρει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του

Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων
Μανώλης Κατσαράκης

Αλλωστε οι φαρμακοποιοί είναι
εγκρατείς τόσο στις καθημερινές
παραγγελίες οι οποίες είναι της
τάξης των 300-500 ευρώ όσο και
απέναντι στους ασθενείς Εξυπηρετείται

μόνο η πάγια φαρμακευτική
ανάγκη των ασφαλισμένων Δεν

εξυπηρετούν δηλαδή άτομα που ζητούν

πολλές συσκευασίες μόνο και
μόνο λόγω πανικού

Οι φαρμακοποιοί καταγγέλλουν
βέβαια ότι όσο περνούν οι ημέρες
πολλαπλασιάζονται οι φαρμακαποθήκες

και οι φαρμακευτικές εταιρίες

που δημιουργούν προβλήματα
στην αλυσίδα τροφοδοσίας του

φαρμάκου είτε δίνοντας λιγότερα
σκευάσματα από αυτα που ζητούνται

είτε ζητώντας πληρωμές τοις
μετρητοίς
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ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΖΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Καταγγέλλει όχι φαρμακευτικές εταιρείες
* αρνούνται να την εφοδιάσουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μηνυτήρια αναφορά στην προϊσταμένη 
της Εισαγγελίας Εφετών θεσσαλονίκης,

Ειρήνη Αποστόλου, κατέθεσε μία από τις
μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες της Βόρειας
Ελλάδας που εξυπηρετεί εκατοντάδες φαρμακεία 

στη Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. 

Με αυτή σημαίνει το καμπανάκι του
■» κινδύνου για τη δημόσια υγεία, διότι -όπως

καταγγέλλει- συγκεκριμένες φαρμακευτικές
εταιρείες αρνούνται να την εφοδιάσουν με
τα σκευάσματα που παραγγέλνει.Λ Πρόκειται για την εταιρεία Καζής Ελλάς
Α.Ε., που ζητά από την Εισαγγελία να ενερ¬

γήσει επειγόντως ώστε να εξομαλυνθεί η
τροφοδοσία της. Κατά τους ισχυρισμούς
της, μια άλλη εταιρεία της Αθήνας, που είναι
αποκλειστικός προμηθευτής πολλών φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, απαραίτητων για
τη δημόσια υγεία, αρνείται τον εφοδιασμό
από 1 ης Ιουλίου, αυθαίρετα και αδικαιολόγητα!

Σε άλλο σημείο της μηνυτήριας αναφοράς 

κατονομάζεται ακόμη μια εταιρεία,
επίσης με έδρα την πρωτεύουσα, διανομέας 

πλήθους φαρμακευτικών σκευασμάτων
απαραίτητων για τη δημόσια υγεία, διότι αρνείται 

και αυτή να προμηθεύσει την εν λόγω

φαρμακαποθήκη της Βόρειας Ελλάδας κυρίως 

με ινσουλίνες για σακχαροδιαβητικούς,
από τις 25 του περασμένου μήνα.

Σύμφωνα με την Καζής Ελλάς Α.Ε., για
το πρόβλημα έχει ενημερωθεί αρμοδίως το
υπουργείο Υγείας από τις αρχές τις περασμένης 

εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι αρκετές
φαρμακευτικές εταιρείες βάζουν πλαφόν σε

φάρμακα που χρησιμοποιούν χιλιάδες Ελληνες 

ασθενείς ή δεν εκτελούν καθόλου τις
παραγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
υπόθεση μελετάται και αναμένεται να διαβιβαστεί 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών θεσσαλονίκης 

για περαιτέρω έρευνα. Ν.ΦΩΤ.
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Φαρμακοποιοί Πάτρας
καιά πολυεθνικής

Μόνο το 25 παραγγελίας αξίας 98.000 ευρώ έστειλε η εταιρεία Novartis στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας ο οποίος απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
αλλά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αν η εταιρεία δεν την ολοκληρώσει

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΗ

ε σοβαρή καταγγελία κατά της φαρμακευτικής

εταιρείας Novartis προχώρησε

ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας για την οποία αναφέρει ότι
του έστειλε παραγγελία η οποία
υπολείπεται κατά 75 σε ποσότητα

από την αιτούμενη Η εταιρεία
φέρεται να επικαλέστηκε ως δικαιολογία

στον πρόεδρο του συλλόγου
Ανδρέα Σοφιανόπουλο τον φόβο
οικονομικού κουρέματος

Η καταγγελία από τους φαρμακοποιούς

οι οποίοι απειλούν με
προσφυγή στη Δικαιοσύνη αλλά
και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
σε περίπτωση που η εταιρεία δεν
συμμορφωθεί και δεν διορθώσει
άμεσα την παραγγελία κοινοποιήθηκε

και στον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή

Το υπουργείο
Να σημειωθεί ότι τόσο χθες

όσο και προχθές πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του υπουργού

με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς όπου ξεκαθαρίστηκε
από την πλευρά του υπουργείου
ότι θα τηρηθεί ο νόμος και δεν

θα επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί

την κατάσταση εις
βάρος των πολιτών Παράλληλα
τονίστηκε πως θα συνεχιστεί η
ομαλή τροφοδοσία φαρμάκων σε

φαρμακεία και νοσοκομεία
Από την πλευρά της η εταιρεία

Novartis απέστειλε δελτίο Τύπου
στο οποίο χωρίς ν απαντά επί
της ουσίας στις καταγγελίες του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας

αναφέρει τα εξής Η Novartis
Hellas διατηρεί μια μακρόχρονη
δέσμευση με την Ελλάδα Προτε
ραιότητά μας αποτελεί η διασφάλιση

της απρόσκοπτης πρόσβασης
των ασθενών στα φάρμακα προκειμένου

να μη στερηθεί κανένας
ασθενής τη θεραπεία του Βρισκόμαστε

σε στενή συνεργασία με
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς

φορείς ώστε να διασφαλισθεί
η ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδότηση

της αλυσίδας φαρμάκου
Η Εφ.Συν επικοινώνησε χθες

5
§C5
S
g

με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αχαΐας Ο κ Σοφια

νόπουλος μας είπε ότι επρόκειτο
για μια παραγγελία της τάξης των
98.000 ευρώ και μας εστάλησαν
σκευάσματα αξίας 22.000 ευρώ εκ
των οποίων τα 10.000 ευρώ αφορούσαν

είδη που δεν ήταν πρώτης
ανάγκης Να σημειωθεί ότι δεν
χρωστάμε τίποτα στην εταιρεία
συνεπώς δεν είχαν λόγο ν αρνηθούν

εξ αρχής την παραγγελία
Σύμφωνα με πληροφορίες από

την Πάτρα το θέμα αναμένεται να
διευθετηθεί από τη Δευτέρα καθώς

θα αποσταλεί το 50 της παραγγελίας

με αποτέλεσμα να μείνει
υπόλοιπο της τάξης του 25 το

οποίο θεωρείται φυσιολογικό για
τέτοιες συμφωνίες
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Η Κοινωνία ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
11-12.7.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 49

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους πολλοί

ανασφάλιστοι δεν καταφεύγουν σε

δομές υγείας Πρώτον γιατί αδυνατούν να

καταβάλουν τη συμμετοχή στη δαπάνη Δεύτερον

γιατί κυρίως είναι νέοι άρα υγιείς και

κάνουν ελάχιστη χρήση φαρμάκων

ΟΥΤΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΙ

Είδος υπό
εξαφάνιση 2,5 εκατ
ανασφάλιστοι πολίτες
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εξαφανίστηκαν οι ανασφάλιστοι

πολίτες στη χώρα μας από
τις επίσημες καταγραφές του
ΕΟΠΥΥ Ενώ τα αρμόδια κυβερνητικά

στελέχη κάνουν λόγο για
2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους
πολίτες χωρίς πρόσβαση οε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη ο απόλυτος

αριθμός των ανασφάλιστων
που απευθύνονται στον μεγαλύτερο

ασφαλιστικό οργανισμό της
χώρας τουλάχιστον για φαρμακευτική

κάλυψη δεν ξεπερνά το
0,62 του συνόλου Ενδεικτικά
τον περασμένο Μάιο ο αριθμός των
ανασφάλιστων πολιτών που έλαβαν

συνταγή ανήλθε οε 15.524 άτομα

με συνολική φαρμακευτική
δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ στο ένα
εκατ ευρώ Από τη δαπάνη αυτή
το 30 αφορά σε ανασφάλιστους
πολίτες με χρόνιες και σοβαρές
παθήσεις καθώς εξυπηρετήθηκαν
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα
οποία διαθέτουν τα λεγόμενα φάρμακα

υψηλού κόστους

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

οι ανασφάλιστοι Ελληνες

πολίτες οι νομίμως διαμένοντες
στην ελληνική επικράτεια ομογενείς

οι υπήκοοι κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι υπήκοοι τρίτων χωρών νόμιμα

και μόνιμα διαμένοντες στην
Ελλάδα οι οποίοι στερούνται των
προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ
ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2014/08 59121,14
2014/09 109.757,82 157.121,85

2014/10 247.151,9 D 314.046,74

2014/11 264.930,23 321131,91

2014/12 314.664,69 383.410,89
2015/01 288.856,90 411644,36
2015/02 253.441.84 463.633,07

2015/03 480.904,89 75454124
2015/04 461.040,29 74139336
2015/05 343.711.04 716.870,44
ΣΥΝΟΛΟ 2.764.459,60 3.861.383,93

0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

2014/08 1.475

2014/09 3.504

2014Α0 5.760

2014/11 7.273

2014/12 7.305

2015/01 6.977

2015/02 10.452

2015/03 16.680

2015/04 15.658

2015/05 15524

ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι

οε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό

φορέα και οι ασφαλισμένοι
που έχουν απολέσει την ασφαλιστική

τους ικανότητα λόγω οφειλών

στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία

όπως επίσης και τα εξαρτώμενα

μέλη της οικογένειάς τους
δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική
φροντίδα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2014
Σε εφαρμογή της παραπάνω

απόφασης η κάλυψη της φαρμακευτικής

περίθαλψης των ανασφάλιστων

πολιτών από τον ΕΟΠΥΥ
τέθηκε οε εφαρμογή το πρώτο δεκαήμερο

του Ιουλίου 2014
Από τα πραγματικά στοιχεία

λογαριασμών φαρμακείων που

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στα χαρτιά
παραμένει
η απόφαση
Στα χαρτιά παραμένει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης

των ανασφάλιστων στο

Δημόσιο Σύστημα Υγείας παρά
τις εξαγγελίες για ενεργοποίηση

της εντός του Ιουνίου Η διαβούλευση

ολοκληρώθηκε αλλά

προς το παρόν δεν έχει δοθεί το

πράσινο φως που θα ανοίξει
το σύστημα για την έκδοση βιβλιαρίων

σε ανασφάλιστους πολίτες
προκειμένου να έχουν πρόσβαση
σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι

επωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση

σε φάρμακα με τους
ίδιους όρους που ισχύει για τους
ασφαλισμένους σε νοσηλεία
και σε παροχές αναλώσιμων υλικών

Σταδιακά θα δοθεί και η

δυνατότητα εργαστηριακών και

διαγνωστικώνεξετάσεων Μοναδική

προϋπόθεση οι ανασφάλιστοι

άνω των 18 ετών να διαμένουν

μόνιμα στην Ελλάδα και να
διαθέτου νομιμοποιητικά
έγγραφα ενώ δεν υπάρχει κανένας

περιορισμός για τους ανασφάλιστους

κάτω των 18 ετών Η

ΚΥΑ προβλέπει ένα σύστημα
χορήγησης Βιβλιαρίων Υγείας
Ανασφάλιστων σε όλους τους
ανασφάλιστους χωρίς εισοδηματικό

κριτήριο Οι αιτήσεις και τα

δικαιολογητικά θα κατατίθενται
στα ΚΕΠ από τα οποία στη συνέχεια

θα προμηθεύονται οι δικαιούχοι

και το Βιβλιάριο Υγείας
Ανασφάλιστου

► Ο αριθμός των επωφελούμενων

ανασφάλιστων σε φαρμακευτικές

παροχές όσο και η δαπάνη

κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα

κατατέθηκαν και αφορούσαν δαπάνες

ανασφαλίστων πολιτών προκύπτει

ότι τόσο ο αριθμός των επωφελούμενων

ανασφάλιστων σε
φαρμακευτικές παροχές όσο και η
δαπάνη κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα

Πιο αναλυτικά από τον
Αύγουστο του 2014 έως και τον
Δεκέμβριο 25.317 ανασφάλιστοι
είχαν πρόσβαση σε φαρμακευτική
περίθαλψη ενώ από τις αρχές του
20 1 5 έως και τον περασμένο Μάιο
εξυπηρετήθηκαν 65.291 ανασφάλιστοι

πολίτες Η συνολική φαρμακευτική

δαπάνη από τον Αύγουστο
του 2014 έως και τον Μάιο του
2015 ανήλθε σε 6.625.843 ευρώ

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου

Υγείας η χαμηλή ζήτηση

αποδίδεται κυρίως στους
εξής λόγους Πρώτον σημαντικός
αριθμός των ανασφάλιστων που
χρήζει φαρμακευτικής περίθαλψης
δεν μπορεί να καταβάλλει τη συμμετοχή

στη δαπάνη όπως προβλέπεται
και για τους ασφαλισμένους

και είτε υποτιμούν το πρόβλημα
υγείας τους είτε προσφεύγουν οε
κοινωνικά ιατρεία όπου η πρόσβαση

είναι ευκολότερη και δωρεάν
Δεύτερον οι ανασφάλιστοι πολίτες
είναι κυρίως νέα άτομα που είναι
υγιή ή κάνουν μικρή χρήση φαρμάκων

ΕΜΠΟΔΙΑ
Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι

που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην
πρόσβασή τους σε δομές υγείας Η
χορήγηση φαρμάκων από τον
ΕΟΠΥΥ απαιτεί ιατρική συνταγή
και η πρόσβαση σε γιατρό δεν είναι
πάντοτε εύκολη για τους ανασφάλιστους

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα
το Μητροπολιτικό Κοινωνικό

Ιατρείο Ελληνικού είχε κάνει σχετικές

καταγγελίες Ο αρμόδιος αναπληρωτής

υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός με δήλωσή του
είχε κάνει λόγο για ανακριβείς
καταγγελίες για εμπόδια στην πρόσβαση

ανασφάλιστων στα δημόσια
νοσοκομεία τονίζοντας ότι η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας δηλώνει κατηγορηματικά
ότι μέχρι την επίσημη υλοποίηση
της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

δεν είναι αποδεκτός κανενός

είδους αποκλεισμός ασθενών
από ης δημόσιες δομές υγείας

Ωστόσο εμμέσως πλην σαφώς
ενοχοποιούσε τις διοικήσεις των
νοσοκομείων σημειώνοντας ότι
οφείλουν αυτή τη μεταβατική περίοδο

να διευκολύνουν στο μέγιστο
δυνατό βαθμό την εξυπηρέτηση των
ανασφάλιστων Είμαστε σίγουροι
ότι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων

θα εγγυηθούν την ιατρική και
νοσηλευτική φροντίδα όλων των
πολιτών που έχουν ανάγκη χωρίς
διακρίσεις
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
11-12.7.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Τα δημόσια νοσοκομεία μετά την των κλειστών τραπεζών που δεν

εξαθλίωση των μειωμένων προϋπο επιτρέπουν στοιχειώδη ρευστότητα
λογισμών βιώνουν και τις συνέπειες και προμήθειες

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΤΟΚ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ

Σκηνικό κατάρρευσης
σε νοσοκομε ία φαρμακε ία

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μπλακ άουτ στο ΕΣΥ και στην αγορά

φαρμάκου έχει προκαλέσει το
capital control Τα νοσοκομεία ξεμέ
νουν από τρόφιμα και υγειονομικό
υλικό ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος

για το στοκ των φαρμάκων στη
χώρα μας Στο ΕΣΥ το απόθεμα των
φαρμάκων επαρκεί το πολύ μέχρι
αρχές Αυγούστου και στα φαρμακεία
εφαρμόζονται ήδη μέτρα περιορισμού

Την ίδια ώρα τα δημόσια νοσοκομεία

μετά την εξαθλίωση των
μειωμένων προϋπολογισμών βιώνουν

και τις συνέπειεςτων κλειστών
τραπεζών που δεν επιτρέπουν στοιχειώδη

ρευστότητα και προμήθειες
Ενδεικτικό της κατάστασης που

επικρατεί είναι πρόσφατο έγγραφο
του μικροβιολογικού εργαστηρίου
στο Ιπποκράτειο Αθηνών με το οποίο
οι υπεύθυνοι του τμήματος ενημερώνουν

τη διοίκηση για προβλήματα
στην εισαγωγή αντιδραστηρίων

Καλούν μάλιστα τους γιατρούς
να στέλνουν προς διενέργεια μόνο
τις άκρως επείγουσες και απαραίτητες

εξετάσεις για τους ασθενείς
καθώς τελειώνουν τα απαραίτητα
αντιδραστήρια Παρόμοια εικόνα
παρουσιάζουν τα περισσότερα νοσοκομεία

ενώ μόλις την περασμένη
Τρίτη στην εφημερία του Ιποκράτει
ου Θεσσαλονίκης τέλειωσαν οι σύριγγες

με αποτέλεσμα να αγοράζουν
από την τσέπη τους ασθενείς και
νοσηλευτές

Το ένα μετά το άλλο τα νοσηλευτικά

ιδρύματα του ΕΣΥ δέχονται τα

τελεσίγραφα των προμηθευτών ότι
εάν δεν πληρωθούν τοις μετρητοίς
δεν θα παραδώσουν προμήθειες ακόμη

και τρόφιμα όπως κρέατα και
γαλακτοκομικά Μάλιστα οι γιατροί
προσπαθούν να καταρτίσουν τα νέα
διαιτολόγια για τους νοσηλευόμενους
με βάση πρωτίστως τα αποθέματα
τροφίμων Προβλήματα στην τροφο¬

δοσία έχουν ήδη παρουσιαστεί στον
Ευαγγελισμό και στο Ελπίς ενώ με
το σταγονόμετρο γίνεται η τροφοδοσία

στα νοσοκομεία του Πειραιά
Τζάνειο Μεταξά Γενικό Κρατικό
Νίκαιας Η κατάσταση χειροτερεύει
μέρα με την μέρα και ήδη έχει επεκταθεί

και σε άλλα μέτωπα της
τροφοδοσίας των νοσοκομείων υγειονομικό

υλικό και φάρμακα
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Πειραιά κ Νίκος Πλατανηστώ
της κατήγγειλε πριν από λίγες ημέρες
ότι στο Τζάνειο στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και στο Μεταξά το απόθεμα
φαρμάκων και υγειονομικού υλικού
επαρκεί για 30 μέρες Αυτό σημαίνει
ότι θα αναβληθούν χειρουργεία

Με δεδομένο όπ τα δημόσια νοσοκομεία

κινούνται από την αρχή του
έτους με όσα ταμειακά διαθέσιμα
είχαν και ότι έχουν λάβει από την
κραττκή χρηματοδότηση για το πρώτο

εξάμηνο μόλις 90 εκατ ευρώ έναντι

800 εκατ ευρώ που είχαν λάβει
το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο αντιλαμβάνεται

κανείς ότι η πληρωμή
τοις μετρητοίς είναι εξαιρετικά δύσκολη

εάν όχι ανέφικτη
Την ίδια ώρα τα μεγαλύτερα αντικαρκινικά

νοσοκομεία της χώρας
παρουσιάζουν ελλείψεις σε ογκολογικά

φάρμακα με τους καρκινοπαθείς

να αναζητούν τα πολύπμα για τη ζωή
τους σκευάσματα στα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ Τα νοσοκομεία Ο Αγιος
Σάββας ΟιΑγιοιΑνάργυροι θε
αγένειο έχουν εξαντλήσει τα απο
θέματά τους για ττς χημειοθεραπείες
ενώ μικρότερες ελλείψεις παρουσιάζουν

και άλλα δημόσια νοσοκομεία
Ήδη στα νοσοκομεία Σωτηρία

Παμμακάριστος Κωνοταντοποΰ
λειο Παπαγεωργίου και Βενι
ζέλειο οι υπεύθυνοι στέλνουν τους
ασθενείς στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
προκειμένου να εξυπηρετηθούν

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΕΖ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
φαρμακαποθήκες ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

To capital control και το γεγονός
ότι παραμένει άγνωστο το χρονικό
διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η
κατάσταση διαμορφώνει μια πραγ
ματτκότητα δύσκολη και πρωτόγνωρη

για την αλυσίδα φαρμάκου στη

χώρα φαρμακευτικές εταιρείες φαρμακαποθήκες

φαρμακεία
Οι αλλεπάλληλες συσκέψεις της

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με
τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους

της φαρμακευτικής αλυσίδας

σχεδόν σε καθημερινή βάση
μαρτυρούν ότι η διασφάλιση της επάρκειας

των φαρμάκων για την
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού

ΠΑΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Θα χτυπήσουμε
τους
μαυραγορίτες
0 υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλης έχει
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα
ανεχτεί φαινόμενα μαυ
ραγορπισμού και θα
κάνει τα πάντα ώστε οι
πολίτες να έχουν απρόσκοπτη

πρόσβαση στα φάρμακα
Θα τηρηθεί ο νόμος

και δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να εκμεταλλευτεί
την κατάσταση σε βάρος
των πολιτών έχει δηλώσει

χαρακτηριστικά ο

υπουργός Υγείας διαβεβαιώνοντας

ότι θα συνεχιστεί

η ομαλή τροφοδοσία
φαρμάκων σε φαρμακεία
και νοσοκομεία Παράλληλα

το υπουργείο Υγείας
εκτιμά ότι η κατάσταση θα
εξομαλυνθεί καθώς ήδη
έχουν δοθεί 160 εκατ
ευρώ στα νοσοκομεία με
στόχο να πληρωθούν οι

προμηθευτές για να δια
σφαλιστείη προμήθεια
υλικού και άμεσα οι φαρμακοποιοί

θα λάβουν 85
εκατ ευρώ που είναι το
υπόλοιπο των οφειλών του

κράτους προς αυτούς για
τον Μάρτιο
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Εφιαλτικές συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών και ανυπολόγιστη ζημιά

στην ελληνική οικονομία θα μπορούσε να προκαλέσει ένα βίαιο Grexit, σε περίπτωση 

που δεν επιτευχθεί συμφωνία αύριο το βράδυ ανάμεσα στην κυβέρνηση

Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ «ΘΑΝΑΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πλήρως εξαρτημένη
από τις εισαγωγές
η ειηβίωση
της χώρας

ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ

gmanettas@pegasus.gr

Απόλυτα εξαρτημένη από το εξωτερικό είναι
η ελληνική οικονομία, με την εγχώρια παραγωγή
να μην αρκεί ούτε για να καλύψει τις ανάγκες
των Ελλήνων καταναλωτών σε βασικά είδη. Παρά 

τη σαφή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου
την τελευταία πενταετία η Ελλάδα εξακολουθεί
να εισάγει από πετρελαιοειδή, φάρμακα, αυτοκίνητα 

και κινητά μέχρι κρέας και τυριά, καθιστώντας 

απαγορευτική την «απομόνωοή» της, με οποιοδήποτε 

τρόπο από τις διεθνείς αγορές, πόσο

μάλλον στο ενδεχόμενο ενός Grexit.
Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως

με δεδομένη την ανεπάρκεια της ελληνικής παραγωγής 

οι συνέπειες μιας εξόδου της Ελλάδας
από την Ευρωζώνη θα είναι καταστροφικές, αφού
την επόμενη κιόλας ημέρα θα παρουσιαστούν
σοβαρές ελλείψεις σε όλα τις κατηγορίες των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων
και των ειδών διατροφής.

Μια «πρώτη γεύση», όπως λένε, δόθηκε ήδη
τις δυο προηγούμενες εβδομάδες, όταν το κλείσιμο 

των τραπεζών και τα capital controls οδήγησαν 

σε «ασφυξία» τη βιομηχανία, η οποία δυσκολεύεται 

να προμηθευτεί τις πρώτες ύλες που
χρειάζεται για την παραγωγή.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ
Όπως επισημαίνει στην «Η» ο διευθυντής λειτουργιών 

του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
(ΠΣΕ), Νίκος Αρχοντής «σε μία βίαιη προσαρμογή,
όπως αυτή ενός Grexit, με δεδομένο και το υψηλό
ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από
εξωτερικές ειοροές, θα κλονιστεί έτι περαιτέρω ο
παραγωγικός ιστός της χώρας -άρα και οι εξαγωγικές 

δυνατότητες της Ελλάδας- ενώ θα ανατραπούν 

κεκτημένα δεκαετιών οε όρους βιοτικού επιπέδου 

για τους Έλληνες πολίτες, λόγω της πιθανής 

εμφάνισης έντονα πληθωριστικών φαινομένων, 

μετά από εισαγωγή νέου νομίσματος».

Ο πρόσθετος περιορισμός παραγωγικών δυνατοτήτων 

της οικονομίας, συνεχίζει ο ίδιος, «θα
είναι καταδικαστικός για χιλιάδες επιχειρήσεις,
για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους και εις βάρος
του ήδη καταρρακωμένου βιοτικού επιπέδου εκατομμυρίων 

Ελλήνων». Σε ανάλογο μήκος κύματος 

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδας, Αθανάσιος Σαββάκης, ο οποίος 

σημειώνει πως σε περίπτωση Grexit εκτός από
τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά, με πρώτα τα φάρμακα 

και τα καύσιμα, και ακολούθως τα τρόφιμα
και τα μηχανήματα, η ανεργία θα εκτιναχθεί στα
ύψη και χιλιάδες επιχειρήσεις θα πτωχεύσουν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 38% των
ελληνικών εισαγωγών (σχεδόν 17 δισ. ευρώ το
2014) αφορούν καύσιμα και ενέργεια (αργό πετρέλαιο, 

πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο και ηλεκτρική 

ενέργεια) ενώ το 14% οε χημικά (στην
πλειοψηφία τους πρώτες ύλες για την ελληνική
βιομηχανία), το 11% σε τρόφιμα και αγροτικά
προϊόντα και το 2,5% οε ορυκτές πρώτες ύλες και
μέταλλα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ...

Παρότι η προσπάθεια υπολογισμού των συνεπειών 

ενός πιθανού Grexit στην οικονομική δραστηριότητα 

της χώρας δεν μπορεί να θεωρηθεί
επιστημονικά τεκμηριωμένη, όπως υποστηρίζουν
οικονομικοί αναλυτές, σύσσωμος ο επιχειρηματικός 

κόσμος τάσσεται υπέρ της συμφωνίας με
τους εταίρους, η οποία θα αποτρέψει τη χρεοκοπία
και θα εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας στο

ευρώ. «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία, δεν
έχει καμία τύχη επιβίωσης έξω από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Ευρωζώνη. Κάνουμε έκκληση
στην ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την
παραμονή μας στο ευρώ, που αποτελεί τη βασική
παράμετρο συντήρησης και επιβίωσης της βιομηχανίας 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πολύ
δύσκολης περιόδου», υπογραμμίζει ο κ. Σαββάκης,
ενώ και η κ. Χρ. Σακελλαρίδη, πρόεδρος του ΠΣΕ
αναφέρει πως «τα βλέμματα και οι προσδοκίες

Σε κίνδυνο και οι εξαγωγές
Ισχυρό θα είναι το πλήγμα και για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες αρχίζουν να χάνουν τη δυναμική 

τους, αφού δεν μπορούν να προμηθευτούν τις απαραίτητες πρώτες ύλες για να παράξουν τα
προϊόντα τους.
Όπως λέει ο πρόεδρος της Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, Κυριάκος Λουφάκης «εξαρτόμαστε 

σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, αφού δεν υπάρχει εξαγωγική επιχείρηση που να μη
χρειάζεται τουλάχιστον μια πρώτη ύλη από το εξωτερικό για να ολοκληρώσει την παραγωγική διαδικασία». 

Το κλείσιμο των τραπεζών, συμπληρώνει «αιφνιδίασε τους πάντες... καθώς κανείς δεν είχε 

προετοιμαστεί αρκετά. Κάποιοι είχαν αποθέματα, ωστόσο οι περισσότεροι ήταν απροετοίμαστοι», 
ενώ δεν θέλει να σκέφτεται καν τι θα συμβεί σε περίπτωση Grexit. Ήδη, όπως «μαρτυρούν» 

τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία
των εξαγωγών τον Μάιο υποχώρησε στα 2,28 δια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,04% μαζί με
τα πετρελαιοειδή. Η εικόνα στασιμότητας αποτυπώνεται και στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος
έτους (Ιανουάριος - Μάιος), στη διάρκεια του οποίου η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε 

στα 10,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση 0,02%.
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και τους θεσμούς Στο απευκταίο σενάριο της εξόδου από το Ευρωζώνη θα δοθεί
η χαριστική βολή στον παραγωγικό ιστό της χώρας καταδικάζοντας την σε

μακροχρόνια ύφεση από την οποία θα χρειαστεί πολλά χρόνια και μεγάλη προ¬

σπάθεια για να εξέλθει Παράλληλα θα κλονιστούν οι εξαγωγικές δυνατότητες των

εξωστρεφών επιχειρήσεων οι οποίες δίνουν μάχη για να παραμείνουν ανταγωνιστικές

και να διατηρήσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Τα 20 κορυφαία εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας
ΠΡΟΪΟΝ WÊÊÊÊ ΑΞΙΑ χιλ.ευρώ

Mi 7(114WH

Πετρέλαιο Αργό 11.233.894

Πετρελαιοειδή 3.290.573 3365.224

Φαρμακευτικά για λιαν πώληση • IHR 71 f 1.818.743

Οχήματα 592.265 840.039

Φυσικό αέριο AQO RR4

PC/lap tops/tablets 192.727 451.113

Χοιρινό κρέας 386.441 3RO 5RR

Τυριά 370.191

Ηλεκτρική ενέργεια 204.444

Τηλεφωνικές συσκευές 369.920 34939g

Χαλκός επεξεργασμένος 3Π8 RA 284.029

Φάρμακα οροί 282.812

Βόειο κρέας 77 RR1CI C.OOi

Αλουμίνιο όχι σε κράματα
Φυσικό αέριο υγροποιημένο 226.628 233.076

Τηλεοράσεις 182.804 23L419

Σίδηρος οε ράβδους 234.585 228.203

Ανταλλακτικά οχημάτων 202.671 212.722

Πολυαιθυλένιο 200.089 211.426

Παρασκευάσματα τροφίμων 178303 198.272

ΣΥΝΟΛΟ 22.872.702 22.269.042

Είδη από γουνοδέρματα

Πολυπροπυλένιο

Αλουμίνιο σε ράβδους είδη καθορισμένης μορφής
Καπνά

Ασφαλτος από πετρέλαιο

Τα 20 κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας 2014

Περιγραφή προϊόντος
Αξκι

εκατ ευρώ

Ορυκτέλαια πετρελαίου 9.959,9

Φάρμακα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 740,9

Αλουμίνιο σε πλάκες ή φύλλα 0,2mm 544,6
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 453,5

Ψάρια 418,1

Ελιές 1AC ΓΙ34o,U

Τυριά 324,5

Σωλήνες κάθε είδους 315,9

Βαμβάκ ι ΟΛΟ 7

Μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών
υπολογιστές GPS tablets κτλ 276,7

Βερίκοκα κεράσια και ροδάκινα 257,2

Παρθένο λάδι 237,1

Αλουμίνιο σε Κράματα 223,0

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 211,2

Αλουμίνιο σε φύλλα 0,2mm 198,5

198,5

192,9

180,2

151,3

143,9

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών

2012 2013 2014 Μεταβολή
13/12

Μεταβολή
14/13

Εξαγωγές 27342,70 27316,00 26.900,20 0,10 1,50

Εισαγωγές 48.623,90 46.138,60 46.764,60 5,10 1,40

Εμπορικό ισοζύγιο 21.281,20 18.822,60 19.864,40 11,60 5,50

σε εκατ ευρώ Πηγή ΕΛ.ΙΎΑΤ Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ

όλων είναι στραμμένα στην επίτευξη βιώσιμης
συμφωνίας της Ελλάδας με τους δανειστές και
εταίρους σε σχέση με το χρέος και την προώθηση
του κατάλληλου μείγματος μεταρρυθμίσεων που
θα υποστηρίξει αναπτυξιακή πορεία και θα προσδώσει

νέα δυναμική στην ελληνική παραγωγική
μηχανή που σήμερα βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη
στάση

Υπολόγιζε ότι για τις δυο πρώτες εβδομάδες
από την επιβολή των capital controls προβλέπονταν

απώλειες της τάξης του 7 στις εξαγωγές
και 28 στις εισαγωγές ήτοι απώλειες εσόδων
από εξαγωγές ύψους 80 εκατ ευρώ ανά εβδομάδα

και ελλείψεις εισαγόμενων πρώτων υλών και
προϊόντων συνολικής αξίας 600 εκατ ευρώ σε

εβδομαδιαία βάση

Μέχρι την εμφάνιση της
κρίσης και σε όλα σχεδόν

τα χρόνια της σύγχρονης

Ιστορίας της
Ελλάδας οι εισαγωγές
εμφανίζονταν τριπλάσιες

ακόμα και τετραπλάσιες
των εξαγωγών

Το 38 των ελληνικών
εισαγωγών σχεδόν 17
δισ ευρώ το 2014 αφορά

καύσιμα και ενέργεια

αργό πετρέλαιο
πετρελαιοειδή φυσικό
αέριο και ηλεκτρική
ενέργεια

9
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Χτυπήματα
Προς κατάργηση οδεύει η απόφαση του Π Κουρουμπλή για τη συνταγογράφηση της εμπορικής ονομασίας

στα γενόσημα καθώς αυτή προκάλεσε σχόλια για δωράκι στη φαρμακοβιομηχανία Η πρόταση της
ελληνικής κυβέρνησης στους θεσμούς προβλέπει επαναφορά της πλήρους συνταγογράφησης φαρμάκων
αποκλειστικά με τη δραστική ουσία και χωρίς εξαιρέσεις δηλαδή για γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα
Αυτό είναι το πρώτο χτύπημα για τον υπουργό Υγείας αφού η ίδια πρόταση περιλαμβάνει και μείωση
στον προϋπολογισμό για την πρόνοια θέμα για το οποίο ο κ Κουρουμπλής έχει δηλώσει ότι δεν θα το
ανεχθεί και θα παραιτηθεί
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Αμεση επιστροφή
στα γενόσημα

• Υγεία: Συντανονράφηση αποκλειστικά 

και μόνο της δραστικής
ουσίας, μειώσεις στις τιμές των «παλαιών» 

γενοσήμων και φαρμάκων
που έχουν χάσει την πατέντα τους,
επέκταση του μέτρου του claw back
και στο 2016, περιλαμβάνει η ελληνική 

πρόταση για τα προαπαιτούμενα 
στον τομέα της υγείας. Σελ. 6

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Συνχαγογράψηση αποκλειστικά και
μόνα της δραστικής ουσίας χωρίς
καμία εξαίρεση, μειώσεις στις τιμές
των «παλαιών» γενοσήμων και
φαρμάκων που έχουν χάσει την
πατέντα τους και επέκταση του
μέτρου του claw back (μηχανισμός
επιστροφής της υπέρβασης δαπάνης 

από τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ) και στο
2016 περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση 

για τα προαπαιτούμενα. Η
κυβέρνηση ουσιαστικά υιοθετεί
τα μέτρα που περιελάμβανε το πακέτο 

Γιουνκέρ, με μόνη διαφορά
ότι προτείνει την παραμονή της
διάθεσης των μη συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων αποκλειστικά
από τα φαρμακεία.

Ειδικότερα, στην πρόταση αναφέρεται 

ότι επαναφέρεται άμεσα
(από τον τρέχοντα μήνα) η συνταγογράφηση 

με βάση τη δραστική
ουσία χωρίς εξαιρέσεις. Υπενθυμίζεται 

ότι από τον περασμένο Απρίλιο 
το υπουργείο Υγείας είχε δώσει

τη δυνατότητα στους γιατρούς να
γράφουν στις ηλεκτρονικές συνταγές 

και την εμπορική ονομασία
του φαρμάκου που αυτοί προτείνουν 

όταν πρόκειται για γενόσημα
ή για φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, 

γεγονός που είχε προκαλέσει
την αντίδραση των «θεσμών».

Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση 

του υφιστάμενου τρόπου
τιμολόγησης των μη προστατευόμενων 

από πατέντα φαρμάκων
και των γενοσήμων που κυκλοφόρησαν 

μετά το 2012 (50% και
32,5% της τιμής πατέντας αντίστοιχα) 

και στα παλαιότερα φάρμακα, 

γεγονός που θα οδηγήσει
σε δραστικές μειώσεις τιμών. Σήμερα, 

για τα γενόσημα που κυκλοφόρησαν 

και χα off patent φάρμακα 

που έχασαν την πατέντα
τους πριν από το 2012 έχουν γίνει
απλώς οριζόντιες μειώσεις. Παράγοντες 

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

έχουν εκφράσει
σοβαρές επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη 

πρόταση, η οποία ικανοποιεί 

nqyio αίτημα των δανειστών, 

καθώς εκτιμούν ότι πολλά

παλιά φθηνά φάρμακα θα αποσυρθούν 

από την αγορά.
Στα προτεινόμενα από την Ελλάδα 

προαπαιτούμενα περιλαμβάνεται 

και μείωση του κόστους
των διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς 

και επέκταση του claw back
σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα και φαρμακοβιομηχανίες
έως και το 2016.

Με ικανοποίηση υποδέχονται
οι φαρμακοποιοί την προτεινόμενη
-από την κυβέρνηση- εξαίρεση
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

από τα προς εφαρμογή μέτρα 

που προβλέπονται στην εργαλειοθήκη 

του ΟΟΣΑ. Εάν συμφωνήσουν 

οι εταίροι σε αυτήν την
πρόταση, σημαίνει ότι τα συγκε-

Οι γιατροί θα συνταγο-
γραφούν μόνο τη δραστική 

ουσία, χωρίς εξαιρέσεις, 

προβλέπει η ελλη-
νική-πρόταση.

κριμένα φάρμακα θα παραμείνουν
αποκλειστικά στα φαρμακεία. Τέλος, 

στο κείμενο της ελληνικής
πρότασης, η Υγεία αναφέρεται ως
ο ένας εκ των δύο τομέων -ο άλλος
είναι των Δημοσίων Εργων- όπου
απαιτείται αξιολόγηση του φαινομένου 

της διαφθοράς, με στόχο να
ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της
το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Εν τω μεταξύ, τον καθημερινό
αγώνα που δίνουν οι φαρμακοποιοί
για να κλείσουν τις συνταγές των
ασφαλισμένων περιέγραψε χθες
ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κωνστ. Λου-
ράντος σε ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Υγείας. Ο κ. Λουράντος κατήγγειλε
φαρμακοθήκες και εταιρείες για
ελλιπείς παραδόσεις φαρμάκων
και έκανε λόγο για ελλείψεις σε
αρκετά σκευάσματα, μεταξύ των
οποίων οι ινσουλίνες και τα παιδικό
εμβόλια. Τέλος, ζήτησε από το
υπουργείο Υγείας να ελέγξει τη
διακίνηση των φαρμάκων, αλλά
και τις παράλληλες εξαγωγές.
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TO ΚΕΙΜΕΝΟ TOY EUROGROUP

à Ψήφιση των προαπαιτούμενων φορο
λογικών μέιρων και των αλλαγών στο
συνταξιοδοτικό από τη Βουλή των Ελλήνων

έως μεθαύριο Τετάρτη

Μηχανισμός αυτόματης περικοπής
δαπανών σε περίπτωση απόκλισης
από τους δημοσιονομικούς στόχους

Ισοδύναμα μέτρα για την κατάργηση
των περικοπών στις συντάξεις μετά
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δέσμευση της Αθήνας για νέα μεταρρύθμιση

του ασφαλιστικού έως τον
Οκτώβριο

Εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων
που προτείνει ο ΟΟΣΑ π.χ λειτουργία

καταστημάτων τις Κυριακές

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του TAI
ΠΕΔ ή μεταφορά της έδρας του στο
εξωτερικό

Επανέναρξη των επισκέψεων της
τρόικας στην Αθήνα και ενίσχυση της
εποπτείας

Αναστολή όλων των μονομερών ενεργειών

του τελευταίου 5μήνου π.χ

επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο

Αναδιάρθρωση του χρέους με επιμήκυνση

περιόδου χάριτος και διάρκειας

αν χρειαστεί και με προαπαιτούμενα

Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και ενσωμάτωση της οδηγίας για το
bail in περιλαμβάνει κούρεμα καταθέσεων

άνω των 100.000 ευρώ στο
ελληνικό δίκαιο

Αμεση χρηματοδότηση για την πληρωμή

των ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας που λήγουν τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο και των δόσεων

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
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Τι περιλαμβάνει το κείμενο φωτιά του Eurogroup
Της ανταποκρίτριας μας
σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Με ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο δύσκολο
και σκληρό σημείωμα για την Ελλάδα

προσήλθε χθες το απόγευμα
ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ ύστερα από δύο
συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών

της Ευρωζώνης μέσα
σε 24 ώρες Οι υπουργοί δεν κατέληξαν

σε κοινή δήλωση αλλά
σε σημείωμα που περιλαμβάνει
τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης
μεταξύ τους και παρουσιάζει τις
επιπρόσθετες ενέργειες που απαιτούνται

από την Ελλάδα Αυτές
θα επιτρέψουν να ξεκλειδώσει
η νέα φάση της διαπραγμάτευσης
με τους θεσμούς να κάθονται στο
τραπέζι με την ελληνική πλευρά
για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες

του καινούργιου αυτού
προγράμματος

Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική

πλευρά είναι να συνεδριάσει
άμεσα n ελληνική Βουλή σύμφωνα
με τον Φινλανδό ΥΠΟΙΚ Αλεξ
Στουμπ μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου

και εκτός από την πολιτική
βούληση που εξέφρασε προχθές
για στήριξη νέου προγράμματος
να εγκρίνουν και η κυβέρνηση
και n Βουλή επιπρόσθετα νομοθετήματα

ως προαπαιτούμενα Τα
μέτρα που έχει δεχθεί η ελληνική
πλευρά να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση

είναι τα ακόλουθα
• Μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ και
διεύρυνση της φορολογικής βάσης

• Μέτρα για τη βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού
συστήματος
• Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν

στην επιτάχυνση της
απονομής δικαιοσύνης
• Ενίσχυση της απόλυτης ανεξαρτησίας

της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής

Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ προσερχόμενος στπ χθεσινή συνεδρίαση

• Μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν
σε ημι-αυτόματες περικοπές δημόσιων

δαπανών σε περίπτωση
μη επίτευξης δημοσιονομικών
πλεονασμάτων
• Υιοθέτηση της οδηγίας για ανάκαμψη

των τραπεζών BRRD μέσα
σε μία εβδομάδα με υποστήριξη
της Κομισιόν

Προκειμένου να αποτελέσουν
τα παραπάνω βάση για την επιτυχή
ολοκλήρωση ενός μνημονίου σημειώνεται

στο έγγραφο η ελληνικό
πλευρά θα πρέπει να ενισχύσει
την πρόταση με χρονοδιαγράμματα

και ενδιάμεσους σταθμούς
εφαρμογής αλλά και με συγκεκριμένους

αριθμητικούς στόχους
Σύμφωνα με το προσχέδιο ζητείται

ακόμη από την Ελλάδα να
εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

ως αντιστάθμισμα
των δημοσιονομικών επιπτώσεων
που προέκυψαν από την απόφαση

Σε σημείωμα
παρουσιάζονται
και οι επιπρόσθετες
ενέργειες
που απαιτούνται
από την Ελλάδα ενώ
υπάρχει και αναφορά
σε διάλειμμα time-out
από την Ευρωζώνη

του ΣτΕ για τις συντάξεις το 2012
υλοποίηση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων

στο συνταξιοδοτικό πλήρη
υιοθέτηση της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ άνοιγμα των καταστημάτων

τις Κυριακές μέτρα για
τις περιόδους των εκπτώσεων

Αναφέρεται επίσης ότι οι χρηματοδοτικός

ανάγκες ενός πιθανού
προγράμματος θα είναι μεταξύ

82-86 δισ ευρώ Επίσης υπογραμμίζεται

ότι οι άμεσες χρηματοδοτικός

ανάγκες της Ελλάδας
είναι 7 δισ τον Ιούλιο 5 δισ για
τον Αύγουστο και στόχος του
προγράμματος θα πρέπει να είναι
η επιστροφή στις αγορές Οι κίνδυνοι

να μην ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις άμεσα σημειώνεται

βαρύνουν αποκλειστικά
την Ελλάδα Η χρηματοδότηση
του νέου προγράμματος θα πρέπει
να περιλαμβάνει σύμφωνα με το
Eurogroup ένα μαξιλάρι 10 έως
25 δισ ευρώ για τον τραπεζικό
τομέα εκ των οποίων 10 δισ θα
πρέπει να μπουν άμεσα σε έναν
ξεχωριστό λογαριασμό του ESM
Το Eurogroup γνωρίζει ότι μία

γρήγορη απόφαση για το νέο
πρόγραμμα είναι προϋπόθεση
για το άνοιγμα των τραπεζών
επισημαίνεται

Τα σημεία απόκλισης ακόμη
και ανάμεσα στους εταίρους στο

τραπέζι του Eurogroup τα οποία
κλήθηκαν οι ηγέτες της Ευρωζώνης
να επιλύσουν χθες το βράδυ ήταν
τα ακόλουθα
• Βασικό πρόβλημα το θέμα των
ιδιωτικοποιήσεων Η ελληνική κυβέρνηση

καλείται να φέρει ένα
ενισχυμένο πρόγραμμα με δύο
τρόπους να προσκαλέσει ανεξάρτητη

αρχή για να προσδιορίσει
την αξία των προς ιδιωτικοποίηση
περιουσιακών στοιχείων και παράλληλα

να αυξήσει την ανεξαρτησία
του ΤΑΙΠΕΔ με συμμετοχή

της Κομισιόν ή εναλλακτικά περιουσιακά

στοιχεία αξίας 50 δισ
θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο
ταμείο του εξωτερικού όπως το
Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη στο
Λουξεμβούργο με στόχο την εν
καιρώ ιδιωτικοποίησή τους και
σταδιακή αποπληρωμή χρέους
Αυτό θα διευθύνεται από τις ελληνικές

Αρχές με την επίβλεψη
αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών
• Ανάκληση των νομοθετημάτων
του 2015 που δεν έχουν συμφωνηθεί

με τους θεσμούς και είναι
αντίθετες με το πλαίσιο που ετέθη
στο Eurogroup της 20ής Φερ
βουαρίου
• Επαναδιατύπωση της δήλωσης
του Eurogroup του Νοεμβρίου
2012
• Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ πλήρης
εφαρμογή εκτός από τα μη συν
ταγογραφημένα φάρμακα
• Ανοιγμα αγοράς ενέργειας με
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
αν δεν βρεθούν ισοδύναμα μέτρα

Στο τέλος του τετρασέλιδου σημειώματος

υπάρχει η φράση ότι
σε περίπτωση μη συμφωνίας η
Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει ως
εναλλακτική ένα διάλειμμα από
την Ευρωζώνη time out με πιθανή

αναδιάρθρωση ταυ χρέους
Αυτό το ζήτησε η γερμανικό πλευρά

αλλά σύμφωνα με πηγή της
Κομισιόν δεν στέκει ένα τέτοια
αίτημα ούτε νομικά
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• Ιατρικά αναλώσιμα Στην ηλεκτρονική

συνχαγογράφηση και των ιατρικών

αναλώσιμων επιθέματα υλικά
αιμοκάθαρσης οπτικά αναπνευστικά
και ορθοπεδικά υλικά προχωρά ο ΕΟ
ΠΥΥ σε μια προσπάθεια να κλείσει
πεδία διαφθοράς λόγω αδιαφανών διαδικασιών

Σελ 7

Μόνο ηλεκτρονικά πλέον
χα ιατρικά αναλώσιμα
ΤπςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα μπορούν
να εκδίδουν γνωματεύσεις για επιθέματα κατακλίσεων σε
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ οι γιατροί από μεθαύριο
Τετάρτη Επιπρόσθετα οι γιατροί θα πρέπει να προσκομίζουν
ηλεκτρονικά και φωτογραφία από την περιοχή του σώματος
για την οποία κρίνουν ότι χρειάζεται επίθεμα κατάκλισης
προκειμένου να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν περιπτώσεις
πλαστών γνωματεύσεων

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται ως συνέχεια παρόμοιων

αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ για ιατροφαρμακευτικά
υλικά σε μια προσπάθεια να κλείσει ένα πεδίο διαφθοράς
λόγω αδιαφανών διαδικασιών Ηδη o ΕΟΠΥΥ έχει επιβάλει
σταδιακά από τις αρχές του έτους ηλεκτρονικές γνωματεύσεις

για τα υλικό αιμοκάθαρσης οπτικών αναπνευστικών
και ορθοπεδικών υλικών ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από
μεθαύριο εκτός από τα επιθέματα ηλεκτρονικά θα
εκδίδονται και οι γνωματεύσεις για τα ακουστικά Εως
πρόσφατα οι γιατροί εξέδιδαν χειρόγραφες γνωματεύσεις
που ήταν αδύνατον να ελεγχθούν κεντρικά προκειμένου
να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις και να φανεί αν
κάποιος γιατρός γράφει αδικαιολόγητα

μεγάλο αριθμό
υλικών σε ασφαλισμένους
που ίσως καινά μην τα χρειάζονται

Με το παλαιότερο
καθεστώς ουσιαστικός έλεγχος

στο σύνολο των γνωματεύσεων

Θα μπορούσε να
γίνει με τον σωστό προγραμματισμό

και συντονισμό 200
περιφερειακών υπηρεσιών
του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ Η
συνολική ετήσια δαπάνη του
ΕΟΠΥΥ για τα ιατροφαρμακευτικά

υλικά υπολογίζεται
ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια Η δαπάνη για επιθέματα
ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται
ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης
μπορεί να μειωθεί ακόμα και στο 50

Εν τω μεταξύ σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ιδιωτικές
κλινικές που λόγω της αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής
των προμηθευτών τους δηλώνουν αδυναμία λειτουργίας
και προσφοράς των υπηρεσιών τους Οπως αναφέρει η Πανελλήνια

Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών σε επιστολή προς τον
υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή υπάρχει εξαιρετικό
ανάγκη προμήθειας χειρουργικών υλικών υλικών για τους
νοσηλευόμενους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
σε λίγες ημέρες υλικών για τους αιμοκαθαιρόμενους στις
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού Οι ασθενείς αλλά και οι
συγγενείς δηλώνουν πραγματικό αδυναμία καταβολής έστω
και της συμμετοχής τους λόγω της τραπεζικής αργίας η
οποία συνεχίζεται και της μη χρήσης πιστωτικών καρτών
από μεγάλο μέρος των πολιτών Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποι

των ιδιωτικών κλινικών ζητούν από τον υπουργό
να δώσει εντολή στον ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή εντός του
Ιουλίου προκαταβολών 90 της δαπάνης τουλάχιστον
του Μαρτίου και του Απριλίου 2015 ώστε να μην διαταραχθεί
η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να μην τεθούν σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Ο ΕΟΠΥΥ έχει επιβάλει

σταδιακά τις
ηλεκτρονικές γνωματεύσεις

νια επιθέματα

υλικά αιμοκάθαρσης

οπτικά
αναπνευστικά και
ορθοπεδικά υλικά
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Στιγμιότυπο από τη δεύτερη ημέρα της κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες

Προκαταβολικά και εφάπαξ όλα τα φορολογικά μέτρα
Του ΠΡΟΚΟΠΗ XÄTZH ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το σύνολο των φορολογικών μέτρων

που προβλέπονται στο πρόγραμμα

το οποίο έχει συμφωνηθεί
εκ των προτέρων με τους δανειστές

της χώρας θα εφαρμοσθεί
άμεσα από την κυβέρνηση και
θα οδηγήσει σε μεγάλες φορολογικές

επιβαρύνσεις και μάλιστα
από τις επόμενες μέρες

Εκτός από τις αναπροσαρμογές
στους συντελεστές ΦΠΑ και την
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος

στα νησιά θα πρέπει εντός
της εβδομάδας να αυξηθεί η εισφορά

αλληλεγγύης ο φόρος πολυτελείας

ο οποίος θα ισχύσει
αναδρομικά και αφορά στα εισοδήματα

του 2014 καθώς και καταργήσεις

των φοροαπαλλαγών
που ισχύουν σήμερα για τους
αγρότες

Ειδικότερα το πρώτο κύμα μέ¬

τρων που θα επιβαρύνει όλους
τους πολίτες θα αφορά

t ΦΠΑ Αυξάνεται από 1ης Ιουλίου

ο ΦΠΑ στα επεξεργασμένα
τρόφιμα Αυτό σημαίνει ότι θα
ακριβύνουν κατά 8,8 οι τιμές σε
όλα τα συσκευασμένα μεταποιημένα

και κονσερβοποιημένα τρόφιμα

ζυμαρικά όσπρια αλεύρι
ζάχαρη καφέ τσάι κατεψυγμένα
είδη παγωτά γλυκά σοκολάτες
μπισκότα πατατάκια τσιπς κ.λπ
Επίσης αυξάνονται τα εισιτήρια
όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς

τα κόμιστρα των ταξί και
τα εστιατόρια ενώ εισάγεται ΦΠΑ
στα ασφαλιστικά συμβόλαια

Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι
οι ανατιμήσεις για όλα τα ανωτέρω
είδη και συγκεκριμένα θα φθάσουν

το 12,8 στα νησιά του Αιγαίου

Οπως όλα δείχνουν το ειδικό

καθεστώς στα νησιά που
προέβλεπε μειωμένους συντελε

Αύξηση εισφοράς
αλληλεγγύης
αναδρομικός
φόρος πολυτελείας
καταργήσεις
φοροαπαλλαγών
για αγρότες
στές κατά 30 θα καταργηθεί
άμεσα και όχι από τον Οκτώβριο
του 2015 που προέβλεπε το αρχικό

σχέδιο
Επίσης θα αυξηθεί και η διαμονή

στα ξενοδοχεία
Σημειώνεται ότι οι νέοι συντελεστές

ΦΠΑ θα διαμορφωθούν
ως εξής
• 23 όπου μεταφέρεται n εστίαση

catering και τα περισσότερα
τρόφιμα εισιτήρια μέσων μαζι¬

κής μεταφοράς λεωφορεία αεροπλάνα

πλοία κ.ά και κόμιστρα
ταξί
• ΦΠΑ 13 για ξενοδοχεία ενέργεια

ύδρευση αλλά όχι αποχέτευση

• ΦΠΑ 6 για φάρμακα βιβλία
και εισιτήρια θεάτρου

2 Εισφορά αλληλεγγύης Θα
τεθεί σε ισχύ άμεσα και αναδρομικά

από 1.1.2015 Σύμφωνα με
το σχέδιο της κυβέρνησης η αύξηση

της εισφοράς αλληλεγγύης
αφορά στα εισοδήματα πάνω από
30.000 ευρώ δεν αποκλείεται
ωστόσο να επιβληθεί και στα χαμηλότερα

εισοδήματα Σε κάθε
περίπτωση τους επόμενους μήνες
κάποιοι θα δουν μειωμένες τις
αποδοχές τους

3 Αγρότες Καταργούνται απαλλαγές

και εξαιρέσεις για αγροτικές

επιδοτήσεις και αποζημιώσεις
Αυξάνεται ο συντελεστής

φορολόγησής τους στο 26
4 Αυξάνεται αναδρομικά και θα

ισχύσει για τις δηλώσεις που υποβάλλονται

αυτό το διάστημα ο
νέος φόρος πολυτελείας ο οποίος
διαμορφώνεται από το 10 στο
13 για IX άνω των 2.500 κ.ε
σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων

πισίνες
5 Επιχειρήσεις Αυξάνεται ο

συντελεστής φορολόγησης των
επιχειρήσεων στο 28 από 26
Επίσης αυξάνεται η προκαταβολή
φόρου στο 100 από 80 που
ισχύει

6 Αυτόματη αναπροσαρμογή των
δαπανών μείωσή τους στην περίπτωση

που παρατηρηθεί υστέρηση

στα έσοδα του προϋπολογισμού

7 Σε δεύτερη φάση και συγκεκριμένα

τον Σεπτέμβριο θα πρέπει
να κατατεθεί νέο φορολογικό νομοσχέδιο
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Ανοικτά καταστήματα
την Κυριακή θέλει
το Eurogroup
Στις πρώτες θέσεις της ατζέντας των προαπαιτούμενων
δράσεων για την υπογραφή του νέου Μνημονίου θέτουν
οι δανειστές την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

που μέχρι σήμερα έχουν μείνει πίσω Πρόκειται
για τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στις εργαλειοθήκες
του ΟΟΣΑ I και II και δεν κάνουν καμία εξαίρεση

Οπως αναφέρεται στο κείμενο που ο επικεφαλής του
Eurogroup κ Γ Ντάισελμπλουμ παρέδωσε στη χθεσινή
Σύνοδο Κορυφής n κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει
άμεσα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης και εφαρμογής

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να ολοκληρωθεί

με επιτυχία η σύναψη του νέου Μνημονίου
ενώ τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν και τη βάση των προαπαιτούμενων

δράσεων για τη συνέχεια Ειδικότερα η
κυβέρνηση θα πρέπει

L Να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις
για την αγορά προϊόντων στο πλαίσιο των προτεινόμενων
δράσεων της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ I που θα περιλαμβάνουν
• το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων για τις
Κυριακές
τις περιόδους εκπτώσεων
• το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων
• το γάλα
• τα αρτοποιεία
• τα φαρμακευτικά προϊόντα
• την απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων όπως των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και ειδικότερα των φέρι μπό
ουτ

2 Σε δεύτερο χρόνο να προχωρήσει στην πλήρη
εφαρμογή του ΟΟΣΑ Π με τον κλάδο των κατασκευών να
αποτελεί προαπαιτούμενη δράση

3 Στην αγορά ενέργειας να προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ ή να εφαρμόσει μέτρα ισοδύναμα
ως προς τους όρους ανταγωνιστικότητας της αγοράς με
τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την ελληνική
πρόταση υπάρχει μία σημαντική διαφορά Η κυβέρνηση
στην τελευταία της πρόταση προς τους δανειστές εξαιρούσε
από τις μεταρρυθμίσεις την πώληση των μη συνταγο
γραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων σε χώρους
εκτός φαρμακείων Σε ό,τι αφορά στον ΑΔΜΗΕ και η
Αθήνα είχε συμπεριλάβει την αποκρατικοποίησή του ή
την προώθηση ισοδύναμων μέτρων ώστε να μην προχωρήσει

n ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ
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Τι θα αλλάξει στη ζωή μας
Με βάση τα μέτρα που περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση στους εταίρους
Το πακέτο είναι βαρύ και η εφαρμογή

του θα επηρεάσει Tis Çœés
όλων ias Το νέο μνημόνιο προβλέπει

σκληρά μέτρα στη φορολογία

στο ασφαλιστικό και όχι
μόνο Η γκάμα του ξεκινά από
τον γνωστό και μη εξαιρετέο ΕΝ

ΦΙΑ που παραμένει και φτάνει
éo)S το επίδομα θέρμανση που
θα δίνεται σε λιγότεροι Ενα είναι

σίγουρο Η καθημερινότητά
yas στο εξήε δεν θα είναι ποτέ
ίδια Σε όποιον επαγγελματικό
κλάδο και αν δραστηριοποιού¬

μαστε όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

εισοδηματικά και
άλλα και αν έχουμε Σε ορισμέ
ves περιπτώσει μάλιστα ôncos
oris πρόωρεε συνταξιοδοτήσεΐ5
οι ανατροπέε θα είναι βίαιεε
Σελ 8 1

Η ζωή μας με το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ
Το πακέτο μέτρων που προτείνει η κυβέρνηση θα επιβαρύνει σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων αλλά και πς επιχειρήσεις

ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ ΡΟΫΛΑΣ ΓΑΛΟΥΡΟΥ

Μετά πεντέμισι uiivcs διαπραγματεύσεων
η κυβέρνηση κατέθεσε προτάσειε

για μέτρα που παραπέμπουν σε ό,τι η
ίδια ξόρκιζε Σε ένα νέο Μνημόνιο με
σκληρά μέτρα στη φορολογία και στο
ασφαλιστικό που θα επιβαρύνουν το
σύνολο των φορολογουμένων και Tis
επιχειρήσει Και όλα αυτά xcopis npos
το παρόν να είναι ξεκάθαροι οι όροι
χρηματοδότησα Tns ελληνικήΒ οικο
νομία5 τα μέτρα για την περαιτέρω
ελάφρυνση του δημόσιου χρέουε και
το εάν τελικά θα αποφευχθεί το κούρεμα

των τραπεζικών καταθέσεων
AuTés οι γκρίζε5 ζώνεε θα αποσαφηνιστούν

ενδεχομένου Tis επόμενεε
ημέρε5 ή μήνε5 στο πλαίσιο των συζητήσεων

που θα γίνουν μεταξύ των
δύο πλευρών για να οριστικοποιήσουν
το νέο πρόγραμμα Μέχρι τότε όμωε
η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προχωρήσει

άμεσα εντόε Tns εβδομάδα5
στη νομοθέτηση των σημαντικότερων
εκ των προτεινόμενων μέτρων φορολογικά

συνταξιοδοτικά περαιτέρω
ανεξαρτητοποίηση ΕΛΣΤΑΤ από το
πακέτο που απέστειλε crrous δανειστέε
Ειδικότερα το πακέτο των μέτρων
προβλέπει

Οι αλλαγές στη φορολογία
Ενα βαρύ πακέτο μέτρων για tous

πολίτε5 και Tis επιχειρήσει περιλαμβάνει
η πρόταση Tns κυβέρνησα npos

tous δανειστέ5 Tns χω pas και μάλιστα
με αναδρομική ισχύ Ορισμένοι φορολογούμενοι

θα δουν αυξημένο το εκκαθαριστικό

Tns εφορία3 που θα εκδοθεί

Tis επόμενε5 μέρεβ εξαιτία5 Tns
αύξησα του φόρου πολυτελεία5 θα
παρακρατηθεί αναδρομικά από την 1

1-2015 μεγαλύτερη εισφορά αλληλέγγυα
ενώ από την επόμενη εβδομάδα

ακριβαίνουν τρόφιμα συγκοινωνίεβ
εστιατόρια και διαμονή σε ξενοδοχεία
Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει

1 Εφαρμογή από 1η Ιουλίου τριών
συντελεστών ΦΠΑ 6 13 και 23
Στον υψηλό συντελεστή εντάσσονται
τα προϊόντα και οι υπηρεσίε5 που ήταν
μέχρι σήμερα καθώε και τα τυποποιημένα

τρόφιμα η εστίαση και οι με
Tatpopés Στον μεσαίο συντελεστή τα
βασικά τρόφιμα η ενέργεια το νερό
και η διαμονή σε ξενοδοχεία και στον
χαμηλό συντελεστή εντάσσονται φάρμακα

βιβλία και θέατρα
2 Καταργείται το ειδικό καθεστώβ

στα νησιά του Αιγαίου μειωμένοι συν
τελεστέ5 κατά 30 από 1η Οκτωβρίου
2015 Το ειδικό καθεστοκ θα διατηρηθεί
μόνο για τα απομακρυσμένα νησιά μέχρι

το τέλθ5 του 2016 και όταν θα έχει
δημιουργηθεί μηχανισμόε αποζημίωσα

των μόνιμων κατοίκων θα καταργηθεί

και σε αυτά
3 Αυξάνεται αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου

2015 η ειδική εισφορά αλληλέγγυα

Η πρόταση της κυβέρνησης
Για τη φορολογία

Για το ασφαλιστικό

ΦΠΑ
Στο 23

μεταφέρεται
η εστίαση catering
και ία περισσότερα

τρόφιμα και
οι μεταφορές 13

για ξενοδοχεία
ενέργεια ύδρευση
και βασικά τρόφιμα

6 για φάρμακα
βιβλία και εισιτήρια

θεάτρου
Οι αυξήσεις θα

γίνουν τον Ιούλιο

Σταδιακή
κατάργηση

της έκπτωσης
30 ΦΠΑ στα

νησιά του Αιγαίου

Αύξηση του
εταιρικού φόρου

από 26 στο 28 το
2015 και εφόσον

χρειασθεί στο 29

Διατήρηση
του ΕΝΦΙΑ

το 2015 και 2016 για
την είσπραξη εσόδων

2,65 δισ ετησίως

Κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής
μεταχείρισης και των εκπτώσεων φόρου για τους αγρότες πετρέλαιο

φόρος εισοδήματος και σταδιακή αύξηση του συντελεστή έως το 2017

Αύξηση φόρου
στο tonage και σταδιακή κατάργηση

των φορολογικών προνομίων

Αύξηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης αναδρομικά από

1-1-2015

Στοχευμένη
χορήγηση

του επιδόματος
θέρμανσης

Επιβολή
φόρου

στις τηλεοπτικές
διαφημίσεις

Αύξηση
της προκαταβολής

φόρου των επιχειρήσεων
στο 100

Επιβολή φόρου
πολυτελείας

στα σκάφη
αναψυχής πάνω
από 5 μέτρα και

αύξηση του
συντελεστή 10

από 13 για
αυτοκίνητα πισίνες

και αεροσκάφη

Εφόσον απαιτηθεί αύξηση του φόρου
στα εισοδήματα από ενοίκια από 11 στο 15 για εισόδημα έως 12.000
ευρώ με στόχο άντληση εσόδων 160 εκατ και αύξηση του συντελεστή

από 33 σε 35 για ποσά άνω των 12.000 ευρώ

ι Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων μέσω
της εφαρμογής ίου νόμου Λοβέρδου Κουτρουμάνη
αναλογική και βασική σύνταξη

ι Μείωση των επικουρικών συντάξεων μέσω
της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή
αντικατάσταση της από τον Οκτώβριο του 2015

1 Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 1-12 χρόνια
για 300.000 ασφαλισμένους σταδιακά από τον Ιούλιο του
2015 έως και το 2022

ι Αύξηση του πέναλτι πρόωρης συνταξιοδότησης στο 16

1 Ενταξη όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑ και λειτουργία από
την 1η Ιανουαρίου του 2015 χωρίς κρατική χρηματοδότηση

ι Κατάργηση του ΕΚΑΣ σε 300.000 συνταξιούχους μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2019 Η αρχή θα γίνει σε 30.000
συνταξιούχους από τον Μάρτιο του 2016

1 Αύξηση των εισφορών υγείας που πληρώνουν τα 2,3 εκατ
συνταξιούχοι στην κύρια σύνταξη από το 4 στο 6

1 Επιβολή εισφοράς 6 και στην επικουρική σύνταξη
ι Μείωση της σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτηθούν

από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά και δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

θ Μείωση εξοπλιστικών δαπανών
κατά 100 εκατ ευρώ φέτος και
200 εκατ ευρώ το 2016 ® Τηλεοπτικές άδειες Διεθνής

διαγωνισμός για τη χορήγηση
τηλεοπτικών αδειών

ι Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ταμεία IKA
ΟΑΕΕ ΟΓΑ NAT κ.λπ από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά

ι Κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων μέχρι
τον Οκτώβριο του 2015

ι Μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα εισφορών παροχών από
το 2016

ι Υπολογισμός εισφορών στον ΟΑΕΕ με βάση το
πραγματικό εισόδημα

ι Αύξηση στις εισφορές του ΟΓΑ ή ένταξη του σε άλλο
Ταμείο πιθανότατα στον ΟΑΕΕ

ι Ενοποιήσεις Ταμείων έως το 2017

καταργείται το ειδικό
καθεστώς στα νησιά
Αυξάνεται η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης
Καταργείται η έκπτωση
στους αγρότες Μειώνονται
σημαντικά οι συντάξεις

4 Καταργείται σταδιακά η ειδική
φορολογική μεταχείριση για tous αγρό
τε5 και αυξάνεται ο συντελεστήε φο
ρολόγησήΒ tous σήμερα είναι 13
μέχρι το 2017

5 Αυξάνεται από 1-1-2015 ο συντελεστή

φορολόγησα των επιχειρήσεων
στο 28 από 26 που είναι σήμερα
Εφόσον χρειασθεί η κυβέρνηση δεσμεύεται

για αύξηση του συντελεστή
κατά μία μονάδα στο 29 με επιπλέον
έσοδα ΰψοα 130 εκατ ευρώ Επίσα
το σχέδιο προβλέπει την αύξηση Tns
προκαταβολήε φόρου στο 100 για
όλεε Tis επιχειρήσει σταδιακά μέχρι
το 2017

6 Διατηρείται ο ΕΝΦΙΑ τόσο για το
τρέχον éTos όσο και το επόμενο Στό
xos είναι η είσπραξη 2,65 δισ ευρώ
ετησίωβ

7 Θα μειωθούν οι δικαιούχοι του
επιδόματοε θέρμανσα ενώ ενδεχομένων

το επίδομα να καταργηθεί
S Αυξάνεται ο ipôpos των ναυτιλιακών

επιχειρήσεων και καταργούνται
τα προνόμια των εφοπλιστών

9 Αυξάνεται ο ipôpos πολυτελείαε
κατά 3 μονάδεε 13 από 10 και επεκτείνεται

στα σκάφη αναψυχήε πάνω
από 5 μέτρα αντί για 10 μέτρα που
προέβλεπε η προηγούμενη πρόταση

10 Αύξηση των συντελεστών φορολόγησα

των εισοδημάτων που προέρχονται

από ενοίκια εφόσον δεν επιτευχθούν

οι στόχοι του προγράμματο5
Σύμφωνα με το σχέδιο προτείνεται η
αύξηση του συντελεστή 11 στο 15
για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ
και 35 από 33 για εισοδήματα άνω
των 12.000 ευρώ Εφόσον αυξηθούν
οι συντελεστέβ τα έσοδα θα αυξηθούν
κατά 200 εκατ ευρώ

11 Μείωση των ορίων npooTaoias
μισθών και συντάξεων από Tis κατασχέσει

Κατάργηση του ποσοστού
25 και επανεξέταση npos τα κάτω
των ακατάσχετων ορίων 1.500 ευρώ
για μισθούε και συντάξει

Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό
Τον περιορισμό Tns κρατικήε χρηματοδότησα

στη βασική σύνταξη

και κατα συνέπεια σημαντική μείωση
των συντάξεων έμμεσεβ ρήτρε5 μηδενικού

ελλείμματο3 ακόμη και στα
ταμεία Kùpias ασφάλισα αύξηση εισφορών

σε μεγάλε5 ομάδε5 ασφαλισμένων

ôncos οι αγρότεε οι ναυτικοί
αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίε3
καθώδ και αυξήσει ορίων nXucias éios
και 12 χρόνια περιλαμβάνει το βαρύ
πακέτο του ασφαλιστικού Στη μέγ
κενη του τρίτου μνημονίου
μπαίνουν οι συντάξει των νυν συνταξιούχων

αλλά και των μελλοντικών
με πολλαπλέ5 και σε ορισμένε5 περιπτώσει

σημαντικέβ περικοπέ5 Κεν
TpiKös πυλώναβ των προωθούμενων
αλλαγών αποτελεί ο νόμοε 3863 που
ψηφίστηκε το 2010 και προβλέπει νέο
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων
με βασική και αναλογική σύνταξη
KevrpiKos otöxos των προωθούμενων
αλλαγών είναι η κρατική χρηματοδότηση

να περιοριστεί στη βασική
σύνταξη με τη μεταρρύθμιση που θα
ολοκληρωθεί έωε τον Οκτώβριο και
θα εφαρμοστεί το 2016 και να εισάγει
περαιτέρω κεφαλαιοποιητικά στοιχεία
στο σύστημα

Αναλυτικά το ελληνικό πακέτο μέτρων

για το ασφαλιστικό περιλαμβάνει

• Νέο τρόπο υπολογισμού των κύριων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

συντάξεων με μικρέ3 μειώσειε αρχικά
και μεγαλύτερε με την πάροδο των
ετών
• Μείωση των επικουρικών συντάξεων
και των εφάπαξ ανεξάρτητα από την
αναστολή εφαρμογήβ Tns priTpas μηδενικού

ελλείμματο3 écos τον Οκτώβριο
του 2015 Τα επικουρικά των αυτοαπασχολούμενων

και των ένστολων θα
ενταχθούν στο υπερεπικουρικό ΕΤΕΑ
το οποίο δεν θα χρηματοδοτείται από
το xpâTos
• Αύξηση ορίων ηλικία5 συνταξιοδότησα

σε περίπου 300.000 ασφαλι
cniévous σταδιακά écos το 2022 στα
67 έτη ή στα 62 έτη και εισφορέ5 40
ετών Διασώζονται μόνο εργαζόμενοι
στα Βαρέα και μητέρεε με ανάπηρα
τέκνα
• Πέναλτι 16 για κάθε χρόνο πρόωρα

συνταξιοδότησα• Σταδιακή κατπρντ νν&ΐ για
όλου5 tous συνταξιούχουΒ é<os τα τέλη
Δεκεμβρίου 2019 Η αρχή θα γίνει από
τον Μάρτιο του 2016
• Πάγωμα των κατώτατων συντάξεων
éû>STo2021
• Καταβολή Tns ßaoums και Tns αν
ταποδοττκήε σύνταξα για tous πολίτεε
που συνταξιοδοτούνται μετά την 30ή
Ιουνίου 201 5 μόνο με τη συμπλήρωση
των 67 ετών

• Αύξηση των εισφορών υγείαβ για
tous συνταξιούχοα από 4 σε 6
κατά μέσο όρο για την κύρια σύνταξη

και από 0 σε 6 για την επικουρική

• Εμμεση εφαρμογή Tns ρήτραβ μηδενικού

ελλείμματο3 και στα ταμεία
Küpias ασφάλισα KaOios προβλέπεται
κατάργηση όλων των επιπλέον και
κατ εξαίρεση χρηματοδοτήσεων των
ταμείων από το KpàTos Δεν αναφέρεται
nios τα ταμεία θα καλύπτουν πλέον τα
ελλείμματά tous
• Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ
τρίτων
• Σύνδεση εισφορών-παροχών για
Tis συντάξει από 1-1-2016
• Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών
παροχών του ΟΓΑ με τα υπόλοιπα ταμεία

εκτόε εάν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί με
άλλα ταμεία
• Ενοποιήσει των ταμείων σε τρία
écos τα τέλη του 2017
• Επανεξέταση των επιδομάτων Tns
KoivcoviKàs npôvoias

Γκρίζεβ ζώνεβ
Στην ελληνική πρόταση και στην

αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου
που απέστειλε η κυβέρνηση στη Βουλή
αναφέρεται ότι οι χρηματοδοτικέε
ανάγκε5 Tns xcopas από τώρα écos και
τον Ιούνιο του 2018 είναι συνολικά 46
δισ ευρώ και θα χρειαστούν άλλα 7,5
δισ ευρώ για την αποπληρωμή των
φορέων του Δημοσίου που δανείζουν
το KpàTos TÔaous μήνε5 σύνολο 53,5
δισ ευρώ Ωστόσο δεν είναι ακόμα
ξεκάθαρο

1 Αν επαρκούν αυτά τα κεφάλαια
Μπορεί να καλύπτουν Tis υποχρεώσει
npos το εξωτερικό αλλά δεν περισσεύει
ούτε ένα ευρώ για την ανακεφαλαι
οποίηση των τραπεζών που υπολογίζεται

ότι θα χρειαστούν 10-15 δισ
ευρώ Οπότε μένει ακόμα ανοικτό το
ενδεχόμενο να απαιτηθεί κούρεμα
καταθέσεων εάν δεν δοθεί μεγαλύτερο
δάνειο

2 Τα περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσα
του χρέοα Η κυβέρνηση αναφέρει
ότι με το νέο δάνειο θα αναδιαρθρωθεί
το xpéos unovotovras ότι το δάνειο
θα καταβληθεί άμεσα και θα εξοφληθούν

τώρα οι υποχρεώσει τα τριετίαε
σε ΕΚΤ και ΔΝΤ Κάτι τέτοιο όμοκ
δεν αναμένεται να συμβεί ôncos αναφέρουν

αρμόδιοι κοινοτικοί παράγον
τε3 Ετσι τα μέτρα που θα εξεταστούν
είναι εκείνα που θα καταστήσουν εξυ
πηρετήσιμο το xpéos από το 2022 και
ι·._λ νέα επιμήκυνση παρέμβαση
OTOUS TÖKOUS κ.λπ

3 neos πότε και με την υλοποίηση
ποιων προϋποθέσεων θα εκταμιευτούν
τα νέα δάνεια

4 Ο ρυθμό5 Tns δημοσιονομικήΒ
προσαρμογή5 και κατ επέκταση των
αναγκαίων νέων μέτρων κάθε χρόνο
καθακ τα ακριβή πρωτογενή πλεονάσματα

θα καθοριστούν otis διαπραγ
ματεύσειβ που θα ακολουθήσουν
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Στο ζενίθ η αγωνία στο ΕΣΥ
Το στοκ των νοσοκομείων επαρκεί το πολύ για 30 ημέρες

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την καθημερινή αγωνία για την επάρκεια

φαρμάκων υλικών και τροφίμων
για τους ασθενείς βιώνουν οι διοικήσεις

και οι εργαζόμενοι δημοσίων
νοσοκομείων στη χώρα μας δύο
εβδομάδες μετά την επιβολή της
τραπεζικής αργίας Οι προμηθευτές
υγειονομικών υλικών έχουν προειδοποιήσει

ότι εάν δεν τρέξουν οι
διαδικασίες για συναλλαγές με το
εξωτερικό το στοκ που διαθέτουν
είναι για 20-30 ημέρες ενώ το μεγαλύτερο

πρόβλημα εντοπίζεται στις
προμήθειες ευπαθών τροφίμων
κρέατος και γαλακτοκομικών όπου
οι προμηθευτές σε αρκετές περιπτώσεις

ζητούν να πληρωθούν μετρητοίς
δημιουργώντας προβλήματα στα
στεγνά από ρευστό νοσοκομεία
Ακόμα και σε είδη καθαριότητας

σαπούνια και απορρυπαντικό προμηθευτές

ζητούν προκαταβολή για
να παραδώσουν προϊόντα Την ίδια
στιγμή γιατροί και εργαζόμενοι γίνονται

αποδέκτες της ανησυχίας
των πολιτών που ζητούν με αγωνία
να ενημερωθούν εάν θα εξακολουθήσουν

να υπάρχουν οι παροχές
υγείας από αύριο είτε με συμφωνία
είτε με Grexit

Φάρμακα και υλικά έχει το νοσοκομείο

yi αυτόν τον μήνα Τρόφιμα
ευπαθή υπάρχουν μέχρι τις αρχές
της επόμενης εβδομάδας Οι προμηθευτές

έχουν δεχθεί να πληρώνονται

με επιταγή Ρευστό δεν υπάρχει

σημειώνει στην Κ ο πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων στον
Ευαγγελισμό ιατρός Ηλίας Σιώρας

που επισημαίνει ότι νέες ελλείψεις
που να αποδίδονται στις δραματικός
εξελίξεις των τελευταίων δύο εβδομάδων

προς το παρόν δεν έχουν παρουσιαστεί

Ο ίδιος εμφανίζεται πρόθυμος να
αναλάβει πρωτοβουλίες στην περίπτωση

που n κατάσταση φτάσει στο
κόκκινο Οπως αναφέρει θα προτείνει

στο Σωματείο τη δημιουργία
Επιτροπής Αλληλεγγύης που εφόσον
υπάρξει ανάγκη θα καλέσει την κοινωνία

να συμβάλει με όποιον τρόπο
μπορεί ακόμα και με τρόφιμα και
φάρμακα για να μην έχουν πρόβλημα
κατ αρχήν οι άρρωστοι

Η διοίκηση του νοσοκομείου Ελ
πίς ενημερώθηκε από την εταιρεία
που προμηθεύει γαλακτοκομικά ότι
δεν θα είναι σε θέση να παραδίδει
προϊόντα την επόμενη εβδομάδα
λόγω της κατάστασης στην οποία

βρίσκεται η χώρα και της αδυναμίας
εισαγωγών

Οπως αναφέρει στην Κ ο διοικητής

του νοσοκομείου Θεόδωρος
Γιάνναρος δεν είναι η πρώτη επιστολή

που λαμβάνει από εταιρεία
τροφίμων Προς το παρόν ωστόσο
κανείς δεν έχει σταματήσει να προμηθεύει

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
ελλείψεις επισημαίνει ο ίδιος που
ζήτησε και έλαβε πριν από λίγες ημέρες

από το υπουργείο Υγείας το 10
του προϋπολογισμού του κάτι που
θα βοηθήσει να κινηθεί το νοσοκομείο

έως τον Αύγουστο Εάν παρατηρηθούν

ελλείψεις έχουμε τη δυνατότητα

να τις αντιμετωπίσουμε με
δανεισμό από άλλα νοσοκομεία

Βλέπετε έχουμε μάθει τόσα χρόνια

Σήμα κινδύνου από όλα τα νοσοκομεία

για τις προμήθειες τροφίμων

Το μεγαλύτερο
πρόβλημα εντοπίζεται
στις προμήθειες
ευπαθών τροφίμων
κρέατος και
γαλακτοκομικών

κρίσης να είμαστε πιο έξιπινοι και
πιο εφευρετικοί Σήμερα μιλάω όλη
ημέρα με προμηθευτές τόνισε στην
Κ την Τετάρτη ο διοικητής του νοσοκομείου

Καλαμάτας Γιώργος Μπέ
ζος Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κλίμα
στην αγορά Είναι πανικοβλημένοι
Ακόμα και ελληνικές εταιρείες έχουν
αρχίσει να ζητούν να προκαταβάλουμε
χρήματα για να μας δώσουν υλικά
Αυτό ισχύει εδώ και καιρό σε τρόφιμα
και καύσιμα τώρα τα βλέπουμε και
σε υγειονομικό υλικό Και σε είδη καθαριότητας

όπως σαπούνια και απορρυπαντικά

Δόξα τω Θεώ προς το παρόν

εμείς δεν έχουμε ελλείψεις Εάν
όμως συνεχιστεί για λίγο ακόμα η
κατάσταση αυτή τα νοσοκομεία
ακόμα και τα καλύτερα θα αρχίσουν

να καταρρέουν
Πάντως σύμφωνα και με τα όσα

είπε στην Κ ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Ιατροτεχνο
λογικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων

ΣΕΙΒ Παύλος Αρναούτης
οι εταιρείες στην πλειονότητά τους
έχουν απόθεμα υλικών για περίπου
20-30 ημέρες Η αγωνία των προμηθευτών

υγειονομικού υλικού είναι
να λειτουργήσει n διαδικασία έγκρισης

τραπεζικών συναλλαγών για να
μπορούν να πληρώσουν τις παρα
σκευάστριες εταιρείες του εξωτερικού

για προϊόντα που έχουν ήδη εισαγάγει

και εν συνεχεία να κάνουν
τις νέες παραγγελίες Πολλές εταιρείες

είχαν στείλει τις σχετικές αιτήσεις

την Τετάρτη 1η Ιουλίου και
μία εβδομάδα αργότερα δεν είχαν
λάβει ακόμη απάντηση

Οριακή φαίνεται ότι είναι n επάρκεια

υλικών και φαρμάκων και στα
Κέντρα Υγείας Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε

στη δική μας μονάδα ακόμα
με παραγγελίες του Ιουνίου γιατί
έχει δοθεί άτυπη εντολή να καθυστερήσουμε

νέες παραγγελίες εν
αναμονή και της κατάληξης των διαπραγματεύσεων

Ημασταν που ήμασταν

στο όριο Τώρα επισημαίνει
στην Κ ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ενωσης Γενικής Ιατρικής και διευθυντής

του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης

Ανάργυρος Μαριόλης Στα
Κέντρα Υγείας εν μέσω τουριστικής
περιόδου το μεγάλο πρόβλημα παραμένει

η έλλειψη προσωπικού Στις
περισσότερες μονάδες Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας τα κενά είναι
πάνω από 60 σε όλες τις ειδικότητες

ποσοστό που διευρύνεται καθώς
υπάρχει φυγή των γιατρών προς τον
ιδιωτικό τομέα
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Οπα τα μέτρα του τρίτου Μνημονίου

Η κυβέρνηση δίνειγη καιύδωρ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΗΣΑΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΔΔΑ dimitra.kadda@capital.gr

κυβέρνηση
επιχειρεί να
κλειδώσει

ένα πακέτο ιδιαιτέρου βαρύ
σε μέιρα κυρίως φοροεισπρα
κτικά ία οποία πολύ πιθανόν

να αυγατίσουν στην
πορεία Είναι το αντάλλαγμα

για ιδιαιτέρως ευνοϊκό δάνειο

έως τον Ιούνιο του 20 1 8

με το οποίο θέλει να αποπληρώσει

λήξεις αξίας 46 δισ
ευρώ αλλά και να πάρει άμεσα

7,5 δισ ευρώ για να αποπληρώσει

δανεικά φορέων
του Δημοσίου

Επιθυμεί σύμφωνα με πληροφορίες

και ένα επιπλέον
πακέτο έωβ και 15 6ισ

ευρώ για την κεφαλαιακή
στήριξη των τραπεζών που

επλήγησαν από την αργία
Ζητά όμως και δεσμεύσεις

μείωσης του xpéous οι οποίες

ωστόσο θα συνδεθούν με
την εφαρμογή των συνεχών
προαπαιτούμενων του

τρίτου Μνημονίου που γράφεται

ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος έκανε

σαφές ότι ο εφαρμοστικό
που προανήγγειλε για mv άλλη

εβδομάδα με προϋπόθεση

Παράθυρο
για επιπλέονμέτρα
δισ ενρώ έναντι
αποκλίσεων
δικαστικών
αποφάσεων
και ύφεση

την πολιτική συμφωνία θα
είναι ένα πρώτο δείγμα κτή
ons αξιοπιστίας μετά θα πρέπει

να οδεύσει σε εθνικά Κοινοβούλια

να οριστικοποιηθεί
και να εγκριθεί ώστε να εκταμιευθεί

η προχρηματοδότηση

υσιαστικά όμως η
κυβέρνηση θα βρίσκεται

σε συνεχείς
εξετάσεις Ο λόγος για εξετάσεις

που δεν θα συνδεθούν
μόνο με την ενεργοποίηση των

παρεμβάσεων στο χρέος σ.σ

αίτημα για παρεμβάσεις oris

λήξεις μετά ιο 2022 αλλά και

με την ίδια την παραμονή
ms χώρας στο ευρωπαϊκό
οικοδόμημα με σαφείς τις

προειδοποιήσεις από συγκεκριμένους

κύκλους ότι το σχέδιο

Β της εξόδου πλέον είναι

έτοιμο και ανά πάσα στιγμή
ενεργό

Το πακέτο αυιό είναι πολύ

βαρύ και θα τεστάρει όχι
μόνο τις πολιτικές αλλά και
τις διαχειριστικές αντοχές
της κυβέρνησης αναφέρουν

αρμόδια στελέχη
Υπενθυμίζουν ότι η απόκλιση

σε πρώτη φάση θα στοιχίσει

το αναπτυξιακό αντιστάθμισμα

Η κυβέρνηση επιθυμεί
την άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα

ποσοτικής χαλάρωσης
του προέδρου πις Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας
Μάριο Ντράνκι την ενεργοποίηση

των 35 δισ ευρώ
του ΕΣΠΑ και των αγροτικών

κονδυλίων πρόσθετους
πόρους/δάνεια από το πακέτο
της ΕΤΕπ.'ολα αυτά όμως
απαιτούν δημοσιονομική
πειθαρχία και επικαιροποιή
σεις του νέου MoU

Αλλά οι παρεκκλίσεις
μπορεί να φέρουν νέα μέτρα

Ήδη υπάρχει δέσμευ¬

ση για μαξιλάρι 330 εκατ
ευρώ φόρος σε ενοίκια
επιχειρήοεις Υπάρχει και δέσμευση

για ισοδύναμα μέτρα

σε περίπτωση δικαστικών
αποφάσεων

πάρχει και ένα άλλο

γ θέμα Το δάνειο τε
1 λειώνει το καλοκαίρι

του 20 1 8 και το πακέτο μέτρων
που συζητά η κυβέρνηση είναι
για τα έτη 2015-2016 με στόχο

τότε πρωτογενές πλεόνασμα

2 του ΑΕΠ έναντι 3,8
του ΑΕΠ το 2018 Το επιπλέον

1 5 του ΑΕΠ πλεονασμάτων
την περίοδο 2017-2018

για την οποία δεν έχουν προσδιοριστεί

μέτρα για να μη
φέρει νέα μέτρα προϋποθέτει
πιστή εφαρμογή του MoU χωρίς

αποκλίσεις αλλά και περιβάλλον

ανάπτυξης τουλάχιστον

3

Το δίδυμο Eu Τοακαή,ώιου
Γ χουΑιαράκη έφερε

ιην ευθύνη για mv
οΑοκτΙήρωση των fast
track διαπραγμαΐεύσεων
στη Bourin όμως ια μέτρα
κατέθεσε ο Γ Δραγασάκης

I I Επισιροφή τραπεζών σιον ιδιωτικό τομέα ι ι Το φορολογικό πακέτο της συμφωνίας
ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑθεΖΕίΐΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ malliara@kefalaogr

Ποσό
tns taÇecos ίων 1 2 δισ ευρώ ή

κατά àW,£s τραπέζι nnyés τουλάχιστον

1 5 δια ευρώ αναμένεται να
κατευθυνθεί για στήριξη των τραπεζών πέραν
του συνολικού δάνειου των 53,5 δισ ευρώ
που αιτήθηκε η ελληνική κυβέρνηση Σύμφωνα

με ηληροφορίεε του Κ μέσω του ποσού
που θα κατευθυνθεί oris τράπεζε5 επιδιώκεται

να αποφευχθεί το bail In και να προστατευθούν

οι καταθέσει των πολιτών από ένα
κούρεμα Oncjs εκτιμούν οι iôies nnyés με

τον τρόπο αυτό οι τράπεζεε θα μπορέσουν να
εξυγιανθούν και να ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω

anoipépovias έσοδα στο Δημόσιο
Για την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό

τομέα με προσέλκυση ξένων στρατηγικών
επενδυτών δεσμεύεται η κυβέρνηση στην τελική

πρόταση που απέστειλε orous θεσμούΕ
Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα προβλέπεται

η οικοδόμηση στρατηγική5 στη βάση όσων
έχουν καταρτιστεί εγγράφου από το 20 1 3

λαμβάνοντα υπόψη το νέο περιβάλλον και
us συνθήκεε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τελικόε otoxos είναι η επιστροφή των τραπεζών

στον ιδιωτικό τομέα με την προσέλκυση
ξένων στρατηγικών επενδυτών και επιτυγχά
vovras ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ÈnttJ^iis@t<EfalaK}gr

ans μεσοπρόθεσμα
Οι προτάσεΐΒ περιλαμβάνουν επίση5 τη

στρατηγική που θα ακολουθηθεί στο θέμα
ms ôiaxeipians των μη εξυπηρετούμενων
δανείων με βελτιώσεις στους υφιστάμενους

νόμους για τα κόκκινα επιχειρηματικά
και στεγαστικά δάνεια Η συνολική στρατηγική

θα ετοιμαστεί με τη βοήθεια στρατηγικού
συμβούλου

Προβλέπονται

ειδικότερα τροποποιήσει

στον νόμο για τα μη εξυπηρετούμενα

στεγαστικά δάνεια με i\s
onoi^s θα εισάγεται μηχανισμός για τον διαχωρισμό

των στρατηγικών κακοπληρωτών
από raus καλή τη πίστει οφειλέτε5 αλλά

και θα απλοποιούνται και θα ενισχύονται οι
διαδικασία εισάγονταε μέτρα για τη διαχείριση

του μεγάλου όγκου των περιπτώσεων
καθυστερήσεων Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται

τροποποιήσει που θα βελτιώσουν
άμεσα το δικαστικό πλαίσιο για us υποθέσει

εκδίκασηε καθυστερούμενων δανείων
Επιπλέον προβλέπεται η θέσπιση νομοθετικά

κατοχυρωμένου επαγγέλματος διαχειριστών

αφερέγγυων δανείων στα πρότυπα ins
διασυνοριακήε εμπειρία

Πήγε
για περισσότερο μαλλί στο φορολογικό

πεδίο η κυβέρνηση και τελικά

κουρεύτηκε Οι φορολογικές

παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη
νέα ελληνική πρόταση είναι σε πολλά σημεία
πιο επιβαρυντικές Ειδικότερα

Στο πεδίο του ΦΠΑ η κυβέρνηση υποχώρησε

για την κατάργηση ms έκπτωση5
30 στα νησιά του Αιγαίου αλλά με εφαρμογή

από τον Οκτώβριο και αρχή από τα μεγάλα

και τουριστικά νησιά παράταση έωε
τον Οκτώβριο λαμβάνει και η αύξηση των συντελεστών

του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από το
6.5 που ισχύει σήμερα στο 1 3 Η χρο
νοκαθυστέρηση εκτιμάται ότι στερεί έσοδα

300 εκατ ευρώ tpéios

Η κυβέρνηση έκανε πίσω και στο θέμα
ms αύξησα ms προκαταβολή5 φόρου για Tis

επιχειρήσει και raus ελεύθερου5 επαγγελ
ματίε5 Αποδέχτηκε την αύξηση άμεσα για Tis

επιχειρήσει από το 80 στο 1 00 και σταδιακά

éa>s το 201 7 για us ατομικέ επιχειρήσει

και raus ελεύθερου5 επαγγελματίε5
από το 55 στο 1 00 Και αυτή η μεταβατικότητα

που ζητά η κυβέρνηση κοστίζει

περίπου 1 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ
που πρέπει να εξευρεθούν

Πίσω έκανε η κυβέρνηση και στο θέμα
ms κατάργησα του ειδικού φορολογικού κα
θεστώτο5 των αγροτών που οδηγεί σε διπλασιασμό

του φορολογικού τους συντελεστή
από το 1 3 σήμερα στο 26 écos 33
καθώ5 και στη σταδιακή αύξηση ms προκα
ταβολή5 φόρου από το 27.5 στο 1 00

Συνθηκολόγηση σε σχέση με την αρχική
πρόταση ms κυβέρνησα είχαμε και στην κατάργηση

της επιδότησης πετρελαίου των
αγροτών και στη μείωση κατά 50 του κονδυλίου

για το επίδομα θέρμανσης των νοικοκυριών

Αυξάνεται ο φορολογικό5 συντέλεσα
των επιχειρήσεων από το 26 στο 28

Αυξάνεται κατά 30 ο pôpos πολυ
leXovs 6iaßicoons για τα οχήματα άνω των
2.500 κυβικών και επεκτείνεται και στα σκάφη

avai|iuxns μήκου5 άνω των 5 μέτρων ενώ
τόσο στην αρχική ελληνική πρόταση όσο και
στην πρόταση Γιούνκερ το όριο για την επιβο
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Σάββαιο 11 Iour.iou2015 Οικονομία

για τριετές δάνειο
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

I I Ασφαλιστικό Δεύιερο πακέιο ιον Οκτώβριο
ΥΙ ΦΟΡΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ tetsagirè<§fe/âfc».gr

Νέο
δεύτερο πακέιο παρεμβά

σεων στο ασφαλιστικό φέρνει
η κυβέρνηση τον Οκτώβριο

με κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων και
αντίδοτο in δυνατότητα κάποιοι εξ αυτών

να αντικατασταθούν από δικούε
raus nôpous Τίθεται όμως ρήτρα ισοδύναμων

μέτρων αν τελεσιδικήσει το
ΣτΕ για tis αρχικέε αποφάσεΐ5 του περί
αντισυνταγματικών περικοπών των
συντάξεων το 20 1 2 Το επερχόμενο

πακέτο του Οκτωβρίου προβλέπει
Στενότερη σύνδεση εισφορών

ηαροχών
Εισφορέ5-συντάξειε orous αυταπα

σχολουμένου5 με βάση το πραγματικό

εισόδημά tous
Κατάργηση των κοινωνικών πόρων

Αντιστάθμιση tous με μείωση των

παροχών ή αύξηση εισφορών
Συντάξει ΟΓΑ με βάσητούς κανό

νεε που ισχύουν και σε άλλα Ταμεία ή

ενσωμάτωση του ΟΓΑ σε κάποιο άλλο

Ταμείο Ενοποίηση Ταμείων μέχρι τέλος

του 201 7

Αντιστάθμιση των δημοσιονομικών
συνεπειών tns εφαρμογήε των δικαστικών

αποφάσεων σχετικά με τη συ¬

νταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 20 1 2

Αμεσα
προχωρά η πλή

pns εφαρμογή του νόμου
3863/20 1 0 και η εφαρμογή

ή αντικατάσταση/προσαρμογή
των παραγόντων βιωσιμότητας για
επικουρικές συντάξεις-εφάπαξ και

ταυτόχρονα η εξοικονόμηση 0,25
0,5 του ΑΕΠ το 20 1 5 και 1 του
ΑΕΠ το 20 1 6 εφαρμόζονταε τα ακόλουθα

μέτρα με αναδρομική ισχύ από

την 1 η Ιουλίου του 2015
Σταδιακή προσαρμογή éws το

2022 του ορίου συνταξιοδότησης
στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια

ασφαλιστικού βίου πλην όσων
ασκούν βαρέα επαγγέλματα και των μητέρων

με ανάπηρα τέκνα
Πρόστιμο 1 0 σε ôoous συνταξιοδοτούνται

πριν από το νόμιμο όριο συ

νταξιοδότησηε
Ενσωμάτωση όλων των επικουρικών

ταμείων στο ΕΤΕΑ
Περισσότεροι δικαιούχοι ms σύνταξης

των ανασφάλιστων
Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι

το τέλοε Δεκεμβρίου 20 1 9

Πάγωμα των συντάξεων μέχρι

το 2021
Βασική ανταποδοτική σύνταξη

για ôoous συνταξιοδοτηθούν μετά Tis

30 Ιουνίου 201 5 εφόσον έχουν συμπληρώσει

τα 67 έτη
Αύξηση των εισφορών υγείας για

tous συνταξιούχους στο 6
Εναρμόνιση εισφορών σε όλα τα

Ταμεία με εκείνε5 του ΙΚΑ

Από Οκτώβριο
οι αΠΠανές απςΣΙΕ

Νομοθέτηση evôs νέου συστήματος

συλλογικών διαπραγματεύσεων
δ τρίμηνο του 2015

Ενιαίο μισΒοίιόγιο
από ίο 201 6

Ενιαίο μισθολόγιο Εξορθολογι
a\iôs των ειδικών μισθολογίων τέλη

Νοεμβρίου του 2015
Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών

επιδομάτων με tis καλύτερες ευρωπαϊκές

πρακτικέε
Μείωση της μισθολογικής δαπάνης

ως ποσοστού του ΑΕΠ μέχρι
το 2019

λή του φόρου ήταν για σκάφη μήκουε άνω
των 1 0 μέτρων

Αυξάνεται ο ipôpos τονάζ στη ναυτιλία
και καταργούνται τα φορολογικά προνόμια
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Επιβάλλεται pôpos otis τηλεοπτικέ5
διαφημίσει

Οι νέες επιβαρύνσεις
Η πιο δυσμενής εξέλιξη σε σχέση με την

πρόταση Πούνκερ και την αρχική ελληνική

πρόταση είναι ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται
να αυξήσει και άλλους φόρους στην

περίπτωση που όπως είναι πολύ πιθανό

διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνονται
οι δημοσιονομικοί στόχοι για έσοδα έως
330 εκατ ευρώ Δεσμεύεται αν χρειαστεί

να προχωρήσει στην αύξηση του συντελεστή

φορολόγησης των ενοικίων από

το 1 1 στο 1 5 για το εισόδημα από ενοίκια

έως 12.000 ευρώ και από το 33 στο

35 για άνω ίων 1 2.000 ευρώ Δεσμεύεται

και για νέα αύξηση του φορολογικού
συντελεστή των επιχειρήσεων στο 29

ι ιΑποκραΐΐκοποιήσεις:ΤέτΙος
σας κόκκινες γραμμές

ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟ dmtris.dete^os@capitä.gr

Την
υλοποίηση του συνόλου των

αποκρατικοποιήσεων των περιουσιακών

στοιχείων που βρίσκονταν

στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι
την 3 1 η Δεκεμβρίου 2014 προβλέπει η ελληνική

πρόταση
Δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιήσει όλα

τα προαπαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση

Tns ιδιωτικοποίησης της έκτασης

6,2 χιλιάδων στρεμμάτων του πρώην

αεροδρομίου στο Ελληνικό εφάπαξ τίμημα
9 1 5 εκατ ευρώ και των 1 4 περιφερειακών

αεροδρομίων 1 2 δια ευρώ Επί

ons θα προχωρήσει η αποκρατικοποίηση
Tns ΤΡΑΙΝΟΣΕ των λιμένων Πειραιώς και

θεσσαλονίκη των ελληνικών σιδηροδρόμων

της επέκτασης tns σύμβασης παρα

xcopnons του Διεθνούε Αερολιμένα Αθηνών

ενώ θα μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ το

ποσοστό του Δημοσίου στον ΟΤΕ

Προβλέπεται η πραγματοποίηση αμετάκλητων

βημάτων για την ιδιωτικοποίηση του

ΑΔΜΗΕ επιφέπονταε στο Δημόσιο να διατηρήσει

τον έλεγχο στην εταιρεία και να μην

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση ms υπό

τον όρο όμωε να πάψει να αποτελεί εταιρεία

μετοχικά ελεγχόμενη από τη ΔΕΙ-Kfull
ownership unbundling from PPC

Υπάρχει ρητή δέσμευση οι αποκρατικοποιήσει

να προχωρήσουν άμεσα και με τα

σχήματα που έχουν πλειοδοτήσει

Μπρος πίσω
σε απελευθερώσεις

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει
όλε5 Tis εκκρεμείς προτάσεΐ5 Tns εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ αρχίζονχαε από

τα τουριστικά λεωφορεία Tis άδειες των

φορτηγών τα τρόφιμα την υιοθέτηση των

ευρωπαϊκών κωδίκων για τα δομικά υλικά

ενώ θα προωθήσει νέα εργαλειοθήκη
toolkit II για τα ποτά και τα προϊόντα

πετρελαίου Enions προωθεί να ανοίξει τα

κλειστά επαγγέλματα για μηχανικούς συμβολαιογράφους

αναλογισιές και την αγορά

τουριστικών ενοικιάσεων
Ωστόσο θα διατηρηθεί το σημερινό καθε

crtcos για το παστεριωμένο γάλα tous φούρ
vous και τις Κυριακές όπως αυτό θεσπίστηκε

επί ms προηγούμενη5 κυβέρνησης

ι ιΛίΐόΐηια
και συιν υγεία
ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΜΩΣ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ

Σαρωτικές

είναι οι αλλαγέ5 και στον τομέα

ms υγείας οι οποικ μάλιστα έχουν

άμεση εφαρμογή Εντούτοις διατηρείται
το σημερινό καθεστώς για τα μη συνταγο

γραφούμενα φάρμακα
Καθίσταται από 1 η Ιουλίου υποχρεωτική η

καθολική συνταγογράφησπ φαρμάκων με

βάση τη διεθνή ονομασία Tns δραστικής ουσίας

των σκευασμάτων χωρίς εξαιρέσεις
Enions μειώνονται οι τιμές όλων των γενό
σημων φαρμάκων καθώς και των σκευασμάτων

που έχουν χάσει την πατέντα npooraoias
tous off-patent στα μεν πρώτα κατά 32.5
Tns τιμήε των πρωτοτύπων και για τα δεύτερα
κατά 50 ακόμα και για τα σκευάσματα που

κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά πριν από

το 20 1 2 Σε ό.τι αφορά το clawback δηλαδή
την αυτόματη επιστροφή από tous napôxous
υγείαε ms υπέρβασηε ms ôanâvns θα πρέπει

va εισπραχθεί για m χρονιά που πέρασε Τα

ίδια όρια παραμένουν και για το 20 1 6 Τέλ05

οι δαπάνεε για Tis διαγνωστικές εξετάσεις θα

πρέπει να μειωθούν στο όριο του προϋπολογισμού

του ΕΟΠΥΥ δηλαδή να πέσουν στο μισό

οπό γο σημερινό τελικό κόστ05
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12 ΣΑΒΒΑΤΟ 1 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΠΕΜΠΟΡΙΚΗ

βιομηχανία
Υποχώρησε τον Μάιο η βιομηχανική παραγωγή ύστερα από ένα θετικό τρίμηνο εξέλιξη που αντανακλά
την επίδραση της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην οικονομία Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο γενικός δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής υποχώρησε κατά 4 τον Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι Η εξέλιξη αυτή οφείλεται βασικά
στη μείωση της παραγωγής των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 2,7 λόγω της πτώσης στην παραγωγή ειδών
ένδυσης 1 0,3 δερμάτων και ειδών υπόδησης 1 6,2 ξύλου και φελλού 12,2 παραγώγων πετρελαίου
και άνθρακα 25,9 κατασκευής μεταλλικών προϊόντων 1 2,6 μηχανοκίνητων οχημάτων ρυμουλκούμενων
και ημιρυμουλκούμενων 36,5 και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1 5,4

εινηώσος Πάγωμα εισαγωγών απώλειες τζίρου 400 εκατ στα εμπορικά μερική αναστολή συναλλαγών προβλήματα ρευστότητας αλλαγές

Ποιο αποτύπωμααφήνουνταcapital
Τις

επιπτώσεις από τη 1 5νθήμερη επιβολή των capital controls

μετρούν οι εγχώριοι φορείς της επιχειρηματικότητας
αλλά και οι θεσμοί Τεχνικά κλιμάκια του ΔΝΤ είχαν

χθες συναντήσεις με εκπροσώπους του Ινστιτούτου της ΓΣΕ
ΒΕΕ προκειμένου να διερευνήσουν ποια είναι η παρούσα κατάσταση

στην προγματική οικονομία

Των Φάνη Ζωη Γιάννη Κανουπάκη Αντώνη Τσιμπλάκη
και Δανάης Αλεξάκη

Αόο φδομά&ς capital controls με pm ματιά

Τα συμπεράσματα των κλιμακίων

tou ΔΝΤ εκτιμάται
όιι θα παίξουν σημαντικό ρόλο
στις νέες καιευθύνσεις που θα
δοθούν στο τραπεζικό σύστημα

όσον αφορά τη μετάβαση
του στην κανονικότητα κατά το
προσεχές διάστημα εφόσον όλα
πάνε και ευχήν σε σχέση με
τη συμφωνία Αθήνας-δανηστών
Οι βιομήχανοι μιλούν για αφόρητες

συνθήκες λειτουργιας των

επιχειρήσεων ενώ ο πρόεδρος
της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος

Μίχαλος με επιστολή
του προς ιον υπουργό Οικονομικών

Ευκλείδη Τσακαλώιο ζητεί

την άμεση ρύθμιση σημαν
πκών διαδικαστικών ζητημάτων

που αφορούν τις συναλλαγές

με τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα Σιο λιανεμπόριο πέραν

των τροφίμων και των καυσίμων

όπου παρατηρήθηκε αύξηση

ιης καταναλωτικής δαπάνης

οι απώλειες υπερβαίνουν
ια 400 εκατ ευρώ Εντονες

πιέσεις ασκήθηκαν εξάλλου

στον τουριστικό τομέα απειλώντας

την προς τα έξω εικόνα
OU

Απόλυτο πάγωμα
Ειδικότερα οι πρώτες διαπιστώσεις

του Ινστιτούτου Μικρομεσαίοι

Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ όπως επισημαίνει στη
Ν ο οικονομολόγος επιστημονικός

συνεργάτης του Ινστιτούτου

Δημήιρης Μπίμπας αναφέρουν

ότι ο επιχειρηματικός
κόσμος αδυνατεί να διαχειριστεί

την καιάσιαση που έχει
διαμορφωθεί στη χώρα τις τελευταίες

δύο εβδομάδες Οι αντιδράσεις

από τα capital controls

στην αγορά ήταν αλυσιδωτές

ιόσο στις σχέσεις μεταξύ
των επιχειρήσεων όσο και

μεταξύ ιων επιχειρήσεων και
του τελικού καταναλωτή Η βασική

εικόνα περιγράφει το απόλυτο

πάγωμα των συναλλαγών
κάθε είδους σε ένδυση υπόδηση

και εγχώριο τουρισμό Τα
προβλήμαια από ιη διακοπή
λειτουργίας ιου τραπεζικού συ¬

στήματος η εξαφάνιση του ρευστού

από την αγορά ο κίνδυνος

κουρέματος και η λει
ιουργία του web banking μόνο
εντός των στενών ορίων της χώρος

και αυτό με δυσκολία σε
αρκετές περιπτώσεις έχουν προκαλέσει

ασφυξία παρά τις περί

του αντιθέτου διαβεβαιώσεις
της κυβέρνησης Τέσσερα είναι
τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε

αυτές τις ημέρες

αναφέρει ο κ Μπίμπας Ειδικότερα

συμπεραίνεται ότι
Υπήρξε μετάθεση της κατανάλωσης

στα μεγάλα καταστήματα

από τα μικρά εξαιτίας του
ότι ήταν πιο εύκολη η διαχείριση

του πλαστικού χρήματος
Η αγορά έδωσε κίνητρα ακόμη

και σε αυτούς που δεν είχαν
πρόβλημα ρευστότητας να ζητούν

cash ακολουθώντας το
ρεύμα
Ο τζίρος μετατοπίστηκε σε είδη

πολυτελείας όπως αργυρο
χρυσοχοΐα υπολογιστές αυτοκίνητα

Εάν οι τράπεζες είχαν επιδείξει

καλύτερη συμπεριφορά πολλές

μμε δεν είχαν προμηθευτή
POS εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού

παρακράτησης θα ήταν

Υπερβαίνουν τα 400 εκατ

ευρώ οι απώλειες στο λιανεμπόριο

πέραν των τροφίμων

και των καυσίμων
που σημείωσαν αύξηση της
καταναλωτικής δαπάνης

✓
Αρνητικές είναι συνέπειες
οτην εισαγωγή πρώτων
υλών για την ελληνική βιομηχανία

ενώ παρατηρούνται
και φαινόμενα εξάντλησης

των πρώτων υλών

✓
Οι προμηθευτές εξωτερικού

απαιτούν την έως και
100 προπληρωμή του
συμφωνηθέντος ποσού

ακόμη και για επιχειρήσεις
που μέχρι πριν από λίγες
μέρες θεωρούνταν απολύ

τως αξιόπιστες

✓
Οι τουριστικές κρατήσεις
της τελευταίας στιγμής κατέγραψαν

αρχικά μια απότομη

μείωση 30 με 40
η οποία τις τελευταίες ημέρες

φαίνεται να σταθεροποιείται

περί το 20

✓
Προβλήματα εντοπίζονται
στην προμήθεια βασικών
εφοδίων και πετρελαίου για
την πλειονότητα του αγροτικού

κόσμου η οποία δεν
διαθέτει e-banking

Η απαίτηση τοις μετρητοίς

δεν άφησε ανεπηρέαστη

καμία μεταποιητική επιχείρηση

του κλάδου τροφίμων

κυρίως ως προς το
θέμα της προμήθειας πρώτων

υλών και υλικών συσκευασίας

✓
Παρενέργειες παρατηρούνται

στον κλάδο τροφίμων
από τον περιορισμό στη
διαθεσιμότητα φορτηγών
ο οποίος προκάλεσε πρόβλημα

στη διανομή των

ηρώόντων

✓
Πολλά αιτήματα για την ει¬

σαγωγή πρώτων υλών παραμένουν

εγκλωβισμένα
στην ειδική Επιτροπή Εγκρισης

Τραπεζικών Συναλλαγών

✓
Στον αέρα βρίσκονται επενδυτικά

σχέδια που αφορούν

τον αγροτικό κόσμο
και τα οποία έγκεινται σε

εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα

✓
Με συρρίκνωση απειλείται
ο κλάδος της εστίασης ο

οποίος από την πρώτη μέρα
των capital controls αντιμετωπίζει

προβλήματα ρευστότητας

και τροφοδοσίας

ομαλότερες οι εξελίξεις στην
αγορά

Επίσης διαπιστώνεται πως
καθυστέρησε η εκπαίδευση του
καταναλωτή στο πλαστικό χρήμα

αφού σε αντίθεση με τις
άλλες χώρες της Ε.Ε προωθήθηκαν

στην Ελλάδα πρώτα οι
πιστωτικές κάρτες οι οποίες κυρίως

από την ιρίτη ηλικία δεν θεωρούνται

αξιόπιστες και στη
συνέχεια οι χρεωστικές

Ειδικές ρυθμίσεις
Οπως επισημαίνει ο κ Μίχαλος

μετά την επιβολή των capital

controls σχεδόν στο σύνολο

τους οι ελληνικές επιχειρήσεις

αδυνατούν να πληρώσουν

τους προμηθευτές τους
στο εξωτερικό Ο πρόεδρος της
ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ ζητεί να

υπάρξει ειδική ρύθμιση για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε
αυτές να έχουν δικαίωμα πληρωμών

προμηθευτών εξωτερικού

μέχρι ιου ποσού συναλλάγματος

το οποίο εισήχθη μετά

την επιβολή των capital controls

Ο κ Μίχαλος επισημαίνει
ακόμη ότι οι τράπεζες δεν

εκτελούν πιστώσεις οι οποίες
έχουν ανοιχτεί σε Ελληνες πελάτες

από ξένους προμηθευτές
με αποτέλεσμα να μη διεκπεραιώνονται

οι παραγγελίες του
εισαγωγικού και του εξαγωγικού

εμπορίου Αυτό έχει αρνητικές

συνέπειες στην εισαγωγή
πρώτων υλών για την ελληνική
βιομηχανία και ήδη εμφανίζονται

φαινόμενα εξάντλησης
των πρώτων υλών γεγονός που
δυσχεραίνει ανυπέρβλητα τη

λειτουργία των παραγωγικών
επιχειρήσεων οδηγώντας τες
στη διακοπή λειτουργίας με
αποτέλεσμα την αύξηση της
ανεργίας την απώλεια εσόδων
και βεβαίως τον κίνδυνο ελλείψεων

προϊόντων στην αγορά

Τέλος ο κ Μίχαλος τονίζει
στην επιστολή του στον κ Τσα
καλώτο ότι είναι ακατανόητο
οι τράπεζες να μη δέχονται την
καταβολή από τις επιχειρήσεις
δόσεων δανείων τους και γενικότερα

την πληρωμή υποχρεώσεων

τους Ο πρόεδρος της
ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ ζητεί από
τον κ Τσακαλώτο να αντιμετωπίσει

με ενδιαφέρον και κατανόηση

τα αιτήματα του επιχειρηματικού

κόσμου και να αναλάβει

πρωτοβουλίες για την επί
λυσή τους SID:9585809I

Σε κίνδυνο οι του ριστικές κρατήσεις
Τ Υπό πίεση βρέθηκε τις τελευταίες
δυο εβδομάδες ο τουρισμός αφού n
επιβολή των capitals controls στις τρο
πεζες έθεσε σε κίνδυνο την εικόνα του
προϊόντος στο εξωτερικό Οι Ελληνες
επιχειρηματίες είχαν να αντιμετωπίσουν

ταυτόχρονα την αδυναμία εξόφλησης

των προμηθευτών τους την
ανησυχία των πελατών τους τον κίνδυνο

να μην επαρκέσουν οι προμήθειες
για m σίτιση των τουριστών αλλά και την
πίεση από μεμονωμένους κυρίως πελάτες

που ζητούσαν να ακυρώσουν τις
κρατήσεις τους Κατεγράφησαν περι¬

στατικά όπου ξενοδόχοι μετέφεραν τους
πελάτες τους σε άλλα ξενοδοχεία προκειμένου

να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
αναγκαστούννα τους διώξουν λόγω ανεπάρκειας

σε τρόφιμα
Το μεγαλύτερο προβλημα που αντιμετώπισε

όμως ο ελληνικός τουρισμός
στην κορύφωση της περιόδου ήταν η
μείωση του ρυθμού των νέων κρατήσεων

Συμφωνά με τα στοιχεία του ΣΕ
ΤΕ οι κροτησεις της τελευταίας στιγμής
μετά την εφαρμογή των capital controls
κατέγροψαν αρχικά μια απότομη μείωση

30 με 40 η οποία τις τελευταί¬

ες ημέρες φαίνεται να σταθεροποιείται
περί το 20 Ωστόσο ο ελληνικός τουρισμός

είχε την αμέριστη στήριξη των
μεγάλωνTour Operator οι οποίοι έχουν
επενδύσει πολλά στο ελληνικό τουριστικό

προϊόν Μάλιστα χθες η Ενωση
Ευρωπαϊκών Τουρ Οπερέιτορ ΕΤΟΑ σε
ανακοίνωση της επισημαίνει θα πρέπει

οι άνθρωποι να συνεχίσουν να έρχονται

στην Ελλάδα αν έχουν κάνει κρο
τηση Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουν
να κάνουν κρατήσεις για Ελλάδα Ναι Αυτό

ήδη συμβαίνει
SID:9586516J

Ανακτά
μέτωπα

στην εστίαση
Κακή ψυχολογία περιορισμένη
ρευστότητα και προβλήματα
τροφοδοσίας επηρέασαν τη

δραστηριότητα των
καταστημάτων εστίασης από

την πρώτη κιόλας μέρα
εφαρμογής στις τράπεζες των

περιορισμών στην κίνηση

κεφαλαίων
Η επαπειλούμενη διατήρηση
των περιορισμών επί μακρόν
θορύβησε τους επιχειρηματίες
οι οποίοι αντιμετώπισαν
δυσκολίες να διαχειριστούν μια
σειρά απο θέματα αηο τις
μισθοδοσίες ιου προσωπικού
τους μέχρι τις συναλλαγές με
τους προμηθευτές τους
Η κρισιμότητα και η

επικινδυνότητα της κατάστασης
είναι τέτοια που πολλοί

επιχειρηματίες χαρακτηρίζουν
σχεδόν ανώδυνη την πιθανή
αύξηση του ΦΠΑ αηο τα
επίπεδα του 1 3 μπροστά
στον φόβο της διόγκωσης των

προβλημάτων τροφοδοσίας
που απειλούν τη λειτουργία
τους και στην πτώση των
πωλήσεων που ξεπερνά
ηδη το 30
Παράλληλα 0α πρέπει να

επισημανθεί οτι την κατάσταση
στην αγορά εστίασης
επιδείνωσε η προσωρινή
αργία πολλών επιχειρήσεων
που έχει πλήξε ι αισθητά το

delivery
Με κλειστές τράπεζες η αγορά
έχει παγώσει ενω η

ιροφοδοσια είναι προβληματική
σε ολο το φάσμα της αγοράς
δεδομένου οτι οι εισαγωγές
πρώτων υλων από ζύμες και

κρέατα μέχρι καφέδες απαιτούν

μετρητά τα οποία λίγοι μπορούν
να διαθέσουν υπό το καθεστώς
των capital controls
Οπως επισημαίνουν
χαρακτηριστικά στη Ν

επιχειρηματίες του κλάδου
μερα με τη μερα η κατάσταση
επιδεινώνεται και αν συνεχιστεί
αυτός ο ρυθμός αναπόφευκτα
θα επέλθει συρρίκνωση της
αγοράς κατα τις επόμενες
εβδομάδες Εξάλλου ακόμη κι
αν αρθούν οι περιορισμοί οτη
διακίνηση κεφαλαίων η αγορά
αναμένεται να χρειαστεί χρόνο
για να επανέλθει σε συνθήκες
ομαλότητας

IS1D:9S86427
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φάρμακο
Οι καταγγελίες των φαρμακοποιών για φαρμακαποθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις παραγγελίες τους
και που προωθούν φάρμακα στο εξωτερικό αλλά και για εταιρείες που εμφανίζονται να έχουν μειώσει σημαντικά
τις ποσότητες φαρμάκων που διοχέτευαν στην αγορά ήταν σύμφωνα με πληροφορίες το βασικό θέμα
που απασχόλησε χθες τη συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τους φορείς
της φαρμακευτικής αγοράς Το υπουργείο δεσμεύτηκε να εξετάσει μία μία τις καταγγελίες Νωρίτερα ο υπ Υγείας
συνάντησε τα μέλη του ΣΕΙΒ που ζήτησαν από τον υπουργό να μεσολαβήσει ώστε να αρχίσουν να δίνονται
εγκρίσεις για τις πληρωμές τόσο των νέων παραγγελιών όσο και εκείνων των τελευταίων ημερών

σπς καταναλωτικές συνήθειες καθίζηση στον τουρισμό

controls στηναγορά

Βαριές πληγές καταγράφει στο σύνολό της π αγορά έπειτα από δύο εβδομάδες σε συνθήκες ασφυξίας
από την επιβολή capital controls στις τράπεζες

Σούπερ μάρκετ Σωσίβιο από τα αποθέματα
Στην ψυχραιμία ίων εταιρειών

και κυρίως στην επάρκεια

των αποθεμάτων αποδίδεται
από τα στελέχη της αγοράς

τροφίμων η ευελιξία των δικτύων

πώλησης να ανταποκριθούν
στην αυξημένη ζήτηση αγαθών

κατά τη διάρκεια των δύο
εβδομάδων της τραπεζικής αργίας

και να διατηρήσουν ομαλές
πς συνθήκες τροφοδοσίας σε βασικά

καταναλωτικά είδη διατροφής

Οπως επισημαίνουν στη Ν

εκπρόσωποι της βιομηχανίας
των αλυσίδων αλλά και του πρωτογενούς

τομέα η αγορά αντέδρασε

ψύχραιμα στο κλείσιμο
των τραπεζών καθώς κυριάρχησε

σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα

εμπιστοσύνης στις χρόνιες

συνεργασίες μεταξύ των
εμπλεκόμενων

κρίκων της αλυσίδας

Το σημαντικότερο αντίβαρο
του κλάδου τροφίμων είναι όπ
διατηρεί αποθέματα ασφάλειας
που μπορούν να εξασφαλίσουν
για διάστημα περίπου τριώνεβδο
μάδων την απρόσκοπτη λειτουργία

των δραστηριοτήτων
Ωστόσο σε συνθήκες αργίας

των τραπεζών οι επιπτώσεις της
αδυναμίας ολοκλήρωσης συ¬

ναλλαγών είναι αλυσιδωτές για
τον κλάδο με γνώμονα τη σχέση
εξάρτησης μεταξύ πρωτογενούς
τομέα μεταποίησης και εμπορίας

προϊόντων
Πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας
από τους παραγωγούς η πλειονότητα

του αγροτικού κόσμου
δεν διαθέτει e-banking γεγονός
που δημιούργησε προβλήματα
στην προμήθεια βασικών εφοδίων

και πετρελαίου ενώ υπήρξαν
και περιπτώσεις που δεν

πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές

διάθεσης προϊόντων Η
αδυναμία πρόσβασης σε λιπάσματα

σπόρους ζωοτροφές φυτοφάρμακα

εγκυμονεί τον κίνδυνο

διακοπής της κτηνοτροφικής
δραστηριότητας σημειώνουν

εκπρόσωποι των παραγωγών

Σε επίπεδο μεταποίησης η
απαίτηση τοις μετρητοίς δεν
άφησε καμία επιχείρηση ανεπηρέαστη

κυρίως ως προς το
θέμα της προμήθειας πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας

Την ίδια στιγμή ο περιορισμός
στη διαθεσιμότητα φορτηγών

προκάλεσε σοβαρό ζήτημα
στη διανομή των προϊόντων

γεγονός το οποίο σε ουνδυασμό
με το πάγωμα της εκκαθάρισης

των εμβασμάτων στους εκτός συ
νόρων τραπεζικούς λογαριασμούς

των προμηθευτών προκάλεσε

και σημαντικές καθυστερήσεις

στους εκτελωνισμούς
Παράλληλα καταγράφηκαν

μειώσεις παραγγελιών ή και ακυρώσεις

παραδόσεων προς το κανάλι

της εστίασης
Οσον αφορά τους προμηθευτές

του εξωτερικού οι
εμπορικές

πολιτικές άλλαξαν άρδην

με δυσμενέστερους όρους
συναλλαγών που σε κάποιες περιπτώσεις

περιλάμβαναν ακόμη
και 100 προπληρωμή ανεξαρτήτως

μεγέθους και φερεγγυότητας

επιχειρήσεων παραγωγών

Ταυτόχρονα σύμφωνα με στελέχη

της αγοράς από την έναρξη
της δεύτερης εβδομάδας της

αργίας των τραπεζών υπήρξε
όριο και σπς ηλεκτρονικές διατραπεζικές

συναλλαγές γεγονός
που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο

την κατάσταση
Επιπροσθέτως πολλά αιτήματα

για την εισαγωγή πρώτων
υλών παραμένουν εγκλωβισμένα

στην ειδική Επιτροπή Εγκρισης

Τραπεζικών Συναλλαγών καθώς

όπως υποστηρίζουν στελέχη
των επιχειρήσεων του κλά¬

δου ο μηχανισμός δεν λειτουργεί
στο 100
Επιπτώσεις υπήρξαν ωστόσο

και σε άλλα πεδία πέρα από αυτό

της τροφοδοσίας Ξεκινώντας
από τις αποπληρωμές υποχρεώσεων

του Δημοσίου μέχρι το
πάγωμα επενδυτικών σχεδιασμών

την έναρξη λειτουργίας
νέων καταστημάτων αλλά και
το κλείσιμο νέων συμφωνιών κυρίως

με πελάτες του εξωτερικού
Ειδικά για τον αγροτικό κόσμο

ορισμένα επενδυτικά σχέδια

που έγκεινται σε εγκεκριμένα
ουγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

π.χ σχέδια βελτίωσης

βρίσκονται πλέον στον αέρα

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι
φορείς του κλάδου συνηγορούν
σα η προσαρμοστικότητα που
επέδειξαν σε μεγάλο βαθμό όλες
οι πλευρές της αλυσίδας δεν μπορεί

να συνεχιστεί και ήδη στις
δυο εβδομάδες περιορισμών διακίνησης

κεφαλαίου οι αντοχές
πάρα πολλών κυρίως μικρομεσαίων

εταιρειών και παραγωγών
εξαντλήθηκαν Οπερ σημαίνει
ότι κρίνεται αναγκαία η άμεση
επαναλειτουργιά του τραπεζικού

συστήματος
SID.-95856381

ΣΒΑΠ Να ανακοπεί
το business run
Τ Μέλημα της επόμενης ημέρας

η άμεση ανακοπή του χαοτικού

για την οικονομία business

run επισημαίνει το ΑΣ του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής

και Πειραιώς ΣΒΑΠ που
συνήλθε εκτάκτως λόγω των εξελίξεων

Παράλληλα με την υπογραφή

της συμφωνίας και την
έγκριση της από την ελληνική
Βουλή η κυβέρνηση οφείλει να
αποκαταστήσει την ηρεμία στην

οικονομία και να καθησυχάσει
την κοινωνία ότι θα αποφευχθούν

φαινόμενα που υποδηλώνουν

χάος τονίζει ο πρόεδρός
του Δημήτρης Μαθιός Ενα από
αυτά όπως εξηγεί είναι το όντως

ανησυχητικό business run
με αποχώρηση ομίλων αλυσίδων

και ομάδων επιχειρήσεων
που έχουν τη δυνατότητα να

μεταφέρουν

άμεσα την έδρα τους
εκτός Ελλάδας IS1D:9586527

Φρένο παραγγελιών
Τ Η επιβολή capital controls
στις τραπεζικές συναλλαγές των
επιχειρήσεων έχει ήδη προκαλέσει

τεράστιες επιπλοκές στην
απρόσκοπτη διεξαγωγή δραστηριοτήτων

εμπορικού περιεχομένου

και δη στη δυνατότητα

διενέργειας εισαγωγών
και εξαγωγών Ηδη έχουν παρατηρηθεί

καθυστερήσεις στη
διαδικασία εισαγωγής πρώτων
υλών από το εξωτερικό εντός
και εκτός Ε.Ε ενώ σε πολλές
περιπτώσεις οι προμηθευτές
προβαίνουν και σε ακυρώσεις
παραγγελιών Μάλιστα οι τελευταίοι

προμηθευτές εξωτερικού

απαιτούν την έως και
100 προπληρωμή του

συμφωνηθέντος

ποσού και για επι¬

χειρήσεις που μέχρι πριν από
λίγες μέρες θεωρούνταν απολύτως

αξιόπιστες Σύμφωνα με
τον ΣΕΒ οι επιχειρήσεις ήδη
βιώνουναφόρητες καταστάσεις
λόγω της στενότητας ρευστότητας

στο τραπεζικό σύστημα
και της επιβολής capital controls

SID:95865661

Η ζημιά οίο εμπόριο
▼ Η ΕΣΕΕ υπολογίζει ότι αν στο
διάστημα ενόςμηνός 10/6-10/7
ο τζίρος στη λιανική εκτιμάται
στα 3,26 δισ τότε στο ΙΟήμερο
27/6-7/7 του Ιουλίου υπό κανονικές

συνθήκες θα πλησίαζε το
1 1 δισ ευρώ Με εξαίρεση τους
κλάδους τροφίμων-καυοίμων
από την εφαρμογή των capital
controls το εμπόριο έγραψε
απώλειες άνω των305 εκατ έως
τις 7/7 και πάνω από 400 εκατ
έως τις 10/7 Οι επιχειρήσεις
που δροοτηριοποιούνται στους

κλάδους των τροφίμων και των
καυσίμων κίνησης σε αγαθά
δηλαδή πρώτης ανάγκης εμφανίζουν

σημαντική αύξηση
του κύκλου εργασιών τους όπως
άλλωστε είναι αναμενόμενο σε
τέτοιες καταστάσεις Η ανελαστικότητα

των εν λόγω δαπανών

συντελεί στηνάνοδο της ζήτησης

κατά 30 Συνέπεια των
παραπάνω αποτελεί η επιπρα
σθετπ δαπάνη 194,8 εκατ στο
διάστημα 27/6-7/7 για τρόφιμα
και καύσιμα SID:95865671
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Παρενέργειες
στο φάρμακο

Η νέα πρόταση προς
τους θεσμούς όσον αφορά τον
κλάδο της υγείας φαίνεται να
ικανοποιεί μόνο τους φαρμακοποιούς

κι αυτούς μόνο στον
τομέα των ΜΗΣΥΦΑ καθώς
προτείνεται η διατήρηση της
διακίνησης μόνο από το δίκτυο

των φαρμακείων Επίσης

θετική είναι και η μικρή
μείωση του ΦΓΙΑ που προτείνεται

να διαμορφωθεί στο 6
από 6,5 Από κει και πέρα
καθίσταται και πάλι υποχρεωτικά

η καθολική συνταγογρά
φηση φαρμάκων με βάση τη
διεθνή ονομασία της δραστικής

ουσίας ενώ παραμένει
και η πρόταση για τη μείωση
των τιμών σε off-patent και γε
νόσημα φάρμακα κατά 50
της τιμής των πρωτοτύπων και
κατά 32,5 αντίστοιχα Μάλιστα

η μείωση που προκύπτει
από την κατάργηση της ρήτρας

κεκτημένων δικαιωμάτων
θα αφορά και τα σκευάσματα

που κυκλοφορούσαν
στην αγορά ήδη το 2012 Γ Σοκ
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im
ΠΑΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΑr

Ο υπουργός Υγείας έχει διαδοχικές συναντήσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα στην αγορά του φαρμάκου

Φόβοι για ελλείψεις
Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η τροφοδοσία στην αγορά φαρμάκων

ρ αργία των τραπεζών
I και η έλλειψη ρευστόΗ πίτας έχουν προκαλέσει

αλυσιδωτές αντι
1 δράσεις στην αγορά

υου φαρμάκου Μέχρι
στιγμής πάντως δεν παρατηρούνται

σοβαρές ελλείψεις και
η τροφοδοσία εξελίσσεται σχετικά

ομαλά Ωστόσο η ανησυχία
εντείνεται Ο υπουργός Υγείας
Π Κουρουμπλής έχει διαδοχικές

συναντήσεις με εκπροσώπους
των φορέων του κλάδου

φαρμακοποιοί φαρμακαποθήκες

φαρμακευτικές επιχει¬

ρήσεις για να διευθετηθούν
εγκαίρως τα όποια προβλήματα

Είναι προφανές όμως ότι η

παράταση της αργίας των τραπεζών

αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει

σε μεγάλες ελλείψεις
Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή

Ομοσπονδία Φαρμακευτικών
Ενώσεων και Βιομηχανιών
European Federation of

Pharmaceutical Industries and
Associations EFPIA έστειλε
πρόσφατα επιστολή στον Ευρωπαίο

επίτροπο Υγείας V
Andriukaitis στην οποία επισημαίνει

δύο μεγάλους κινδύνους

αν η Ελλάδα κινηθεί εκτός ευ

ρωζώνης
Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων

που μπορεί να προκύψουν λόγω
του εκτεταμένου παράλληλου
εμπορίου εντός της Ευρώπης ως
αποτέλεσμα της ταχύτατης υποτίμησης

του νομίσματος
Γενική αποδιοργάνωση της

επιχειρηματικής λειτουργίας
Καθώς η ελληνική αλυσίδα

φαρμάκου είναι περίπλοκη σε

σύγκριση με αυτή άλλων ευρωπαϊκών

κρατών-μελών μπορεί
να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε
τέτοιου είδους αποδιοργάνωση

που μπορεί να εχει άμεση και αρνητική

επίδραση στην υγεία των
ασθενών αναφέρεται στην επιστολή

Η EFPIA καλεί την Κομι
σιόν να προσέλθει σε διάλογο για
πιθανές λύσεις Πιστεύουμε ότι
υπάρχει ένας αριθμός προσωρινών

και αναλογικών επιλογών
που μπορούν να διερευνηθούν
σέβονται την ευρωπαϊκή Συνθήκη

και έχουν τη δυνατότητα
να ελαφρύνουν τον ενδεχόμενα
σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία που θα προκύψει αν η Ελλάδα

εξέλθει της ευρωζώνης τονίζουν

τα μέλη της ομοσπονδίας
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Νέες συμφωνίες
Γράφαμε πριν από λίγες εβδομάδες όχι είναι
ζήτημα χρόνου να γίνουν και στη χώρα μας
νέου τύπου διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση

καινούργιων ακριβών φαρμάκων από τον

από τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις Υπό αυτό
το πρίσμα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ημερίδα
που οργανώθηκε πρόσφατα από την Ελληνική
Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής

Υγείας στην οποία εξετάστηκαν τρόποι και
μέθοδοι για την υιοθέτησή τους στην Ελλάδα

ΕΟΠΥΥ Μάλιστα ο ίδιος
ο υπουργός Υγείας Π

Κουρουμπλής προανήγγειλε
ότι η αρχή θα γίνει

με τις νέες θεραπείες
για την ηπατίτιδα C Το

πρόβλημα είναι ότι στην
Ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία

και εμπειρία
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Τι θα ισχύει σία ακριβά ΦΥΚ
Σαράντα σκεύασμα Ig^ggagia
τα περιλαμβάνει η mEwasämm
λίστα του ΕΟΠΥΥ ηΡ^^Η
για τη χορήγη m jaBN
ση των οποίων
απαιτείται έγκριση ϊ
από την Επιτροπή Η
Εξωτερικού και Η 1

Υψηλού Κόστους Ο
ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει
ότι τα φάρμακα
για την ηπατίτιδα C του πίνακα
Sovaldi Olysio Daklinza θα

εξακολουθήσουν

να εξετάζονται από
την εν λόγω επιτροπή Από αυτή
θα συνεχίσουν να εξετάζονται
επίσης τα ραδιοφάρμακα και τα

Skoù

που αφορούν
σε ατομικές παραγγελίες

ή έκτακτες

και τα σκευάσματα
που υπόκεινται στις

82961 σχετικά με
την αποζημίωση
φαρμάκων που

εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες
από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ Ακόμη
επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη

επιτροπή δεν δύναται να
εξετάζει περιπτώσεις εκτός ενδείξεων

συνταγογράφησης
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Ολοι οι άνθρωποι
ιου Μεϊμαράκη

Φίλοι και συνεργάτες του
α χρόνια της ΟΝΝΕΔ

σταθούν στο πλευρό του

Του ΣΩΤΗΡΗ ΞΕΝΑΚΗ
sotxen66@gmail.com

Μια
μικρή ομάδα πι

σιών συνεργατών
που είναι ταυτόχρονα

καλοί προσωπικοί
φίλοι ίου πλαισιώνει

τον Βαγγέλη Μεϊ
μαράκη στη νέα του πορεία με την
ιδιότητα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας

μετά την απόφαση του
Αντώνη Σαμαρά να παραιτηθεί
Πρόκειται για ανθρώπους και της
δικής του γενιάς αλλά και νεότερους

που όσοι τους γνωρίζουν ξέρουν

καλά ότι έχουν την πολυτέ

0 μεταβατικός πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας και
οι συνεργάτες του πιάνουν
δουΗειά σε μια κρίσιμη
καμπή για την παράταξη

λεία να λένε την άποψή τους στον
κ Μεϊμαράκη ακόμα και αν αυτή
δεν συμφωνεί με τη δική του
Ο παλαιότερος από αυτούς που
αποτελεί και το alter ego του νυν
αρχηγού της Ν Δ είναι ο επί πολλά

χρόνια διευθυντής του γραφείου
του Σωτήρης Κορομάντζος

ΟΝΝΕΔίτης της γενιάς του 1974
στρατεύθηκε στη Νεολαία της Νέας
Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου
Καραμανλή και ήταν επικεφαλής
της Τοπικής Οργάνωσης στον Νέο
Κόσμο
Το 1984 όταν ο Βαγγέλας ανέλαβε

την προεδρία της ΟΝΝΕΔ
επί αρχηγίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

έγινε η γνωριμία τους και
από τότε έγιναν όχι μόνο κολλητοί
φίλοι αλλά δεν σταμάτησαν ούτε
στιγμή τη συνεργασία τους Ο Σωτήρης

Κορομάντζος αδελφός του
επί πολλά χρόνια δημοτικού συμβούλου

Αθηναίων Βασίλη Κορο
μάντζου ήταν μαζί με τον κ Μεϊμα

Η ψυχή του γραφείου ίου
Στα θέματα επικοινωνίας
εκτός από τον Νίκο Καρα
χάλιο σημαντικό ρόλο έχει
και ο έμπειρος δημοσιογράφος

Τάσος Ευαγγελίου ηου
ακολουθεί τον Β Μεϊμαράκη
τα τελευταία χρόνια σε όλα τα
πόστα από τα οποία έχει περάσει

με επιτυχία Αγνωστο είναι
αν θα αποκτήσει θεσμικό ρόλο
στο οργανόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας ή θα παραμείνει
απλώς σύμβουλος του και
συνομιλητής με τους δημοσιογράφους

που καλύπτουν
το ρεπορτάζ του κόμματος
Κομβικό ρόλο στο πολιτικό
γραφείο του νέου προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας έχει
και η αδελφή του Βάσω η
οποία είναι εγκατεστημένη
στην οδό Σόλωνος όπου

στεγάζεται το κομματικό γραφείο

που ουδέποτε έκλεισε
όλα τα προηγούμενα χρόνια
Η αδελφή του κ Μεϊμαράκη
είναι η ψυχή του γραφείου
του εδώ και πολλά χρόνια σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση
στη Β Αθηνών όπου εκείνος
εκλέγεται και μάλιστα σε
πολύ υψηλές θέσεις από το
1 989 και χωρίς διακοπή μέχρι
και την τελευταία αναμέτρηση

του Ιανουαρίου Το
επιτελείο του νυν προέδρου
της Ν.Δ συμπληρώνεται από
τον Ηλία Σταυράκη υπάλληλο

της Βουλής αποσπασμένο
στο γραφείο του εδώ και
αρκετά χρόνια.Βέβαιο είναι
πάντως ότι στο διάστημα που
ο κ Μεϊμαράκπς θα παραμείνει

στην ηγεσία της Νέας

Δημοκρατίας θα πλαισιωθεί
και από κάποια ακόμα πρόσωπα

που θα προέρχονται από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα
στην οποία διατηρεί πολύ
στενούς φίλους και τακτικούς

συνομιλητές Αλλωστε
το προηγούμενο διάστημα
περνούσαν από το γραφείο
του αρκετοί από αυτούς ενώ
έκανε συναντήσεις και με
ορισμένους από εκείνους που
έχουν εκφράσει την επιθυμία
να διεκδικήσουν την ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας στο
μέλλον Τέλος αναμένεται
να κάνει άμεσες παρεμβάσεις
στον κομματικό μηχανισμό
τον οποίο γνωρίζει άριστα
καθώς διετέλεσε επί πολλά
χρόνια γραμματέας και μάλιστα

με πολύ θετική θητεία

Σωτήρης
Κορομάντζος

Θεόδωρος
Αμπατζόγλου

ράκη σε όλα τα πόστα από τα οποία
εκείνος πέρασε Στο υφυπουργείο
Αθλητισμού την περίοδο 1992
93 στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας
και σιπ συνέχεια στη Βουλή ήταν
πάντοτε επικεφαλής του γραφείου

του και ο άνθρωπος που περνάει

ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα

μαζί του

Ο ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΣ Στο στενό
επιτελείο του κ Μεϊμαράκη βρί

Πελοπίδας
Καλλίρης

σκεται επίσης εδώ και πολλά χρόνια
ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου Συνομήλικος

του και φίλος εδώ και
χρόνια ο κ Αμπατζόγλου είναι
φαρμακοποιός αλλά και πολιτικός

επιστήμονας Στον πολύ κόσμο

είναι γνωστός ως πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

αλλά και από τη θητεία του
στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ Παράλληλα

με αυτές του τις ιδιότητες εντά

Βούλα
Χάτζου

Σοφία
Βίκτωρ

χθηκε στην ομάδα των συνεργατών
του κ Μεϊμαράκη πριν από

περίπου 15 χρόνια
Τόσα περίπου μετράει και η μία
από τις δύο πιστές γραμματείς
του Βούλα Χάτζου η οποία εγκαταστάθηκε

την Τρίτη στο νέο της
γραφείο στη Συγγρού όπου είναι
τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Η κυρία Χάτζου γνωρίστηκε

με τον κ Μεϊμαράκη την
εποχή που ήταν οργανωμένη στην

ΟΝΝΕΔ Χαλανδρίου επί προεδρίας

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
στη Νέα Δημοκρατία Η άλλη

γραμματέας του Σοφία Βίκτωρ
που συνεργάζεται μαζί του περίπου

δέκα χρόνια έχει παραμείνει
προς το παρόν στο γραφείο που
παραχωρήθηκε στον κ Μεϊμαράκη

στη Βουλή με την ιδιότητα του
πρώην προέδρου της Είναι άγνωστο

αν θα παραμείνει εκεί καθώς
η παρουσία του στο Κοινοβούλιο

το επόμενο διάστημα θα είναι
πολύ συχνή

Ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ενα πολύ γνωστό

πρόσωπο στον χώρο της επικοινωνίας

ο Νίκος Καραχάλιος ο

οποίος είχε διατελέσει γραμματέας
Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας

Δημοκρατίας επί προεδρίας Κώστα
Καραμανλή είναι επίσης τακτικός
συνεργάτης του κ Μεϊμαράκη Μάλιστα

στη σύσκεψη των πολιτικών
αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ήταν παρών μαζί με τον
εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος
Κώστα Καραγκούνη και ιον πρώην

υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα Ο
κ Καραχάλιος είναι ένα πρόσωπο
που στο πέρασμά του από τη Ρηγίλλης

είχε κάνει πολλούς φίλους
αλλά και εχθρούς ωστόσο όλοι
τού αναγνωρίζουν ότι είχε πρωτοποριακές

ιδέες
Ο 52χρονος Πελοπίδας Καλλίρης
οικονομολόγος και αντιπεριφερει
άρχης Κορινθίας που εξελέγη υπό
τον Πέτρο Τατούλη κάνει συχνά
το δρομολόγιο Κόρινθος Αθήνα

συμμετέχοντας στις σημαντικές
συσκέψεις στο στρατηγείο του

κ Μεϊμαράκη του οποίου είναι
και καλός προσωπικός φίλος Ο
κ Καλλίρης ήταν γενικός γραμματέας

ίου υπουργείου Υγείας μέχρι
την εκλογή του στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου ενώ πέρασε και
από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας

την περίοδο που ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης ήταν υπουργός
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

πρώτο θέμα
12.07.15

Αλλάζει το τοπίο του φαρμάκου η ελληνική πρόταση
npos tous θεσμούς νια την υπογραφή συμφωνίας
καθώς κλειδώνει η επιστροφή στη συνταγογράφηση
με δραστική ουσία με ρητή αναφορά στην κατάργηση
κάθε εΕαίρεσης που επιτρέπει συνταγογράφηση φαρμάκου

με εμπορική ονομασία Παράλληλα προβλέπονται
η οριζόντια μείωση των τιμών των φαρμάκων εκτός
πατέντας και των γενοσήμων και η οριακή μείωση του
ΦΠΑ στα φάρμακα από 6,5 σε 6

xns Παναγιώτας Καρλατήρα
karUtiratota@fahoo.gr

1 1 ελληνική πρόταση δεν ακουμπά την κόκκινη γραμμή των

φαρμακοποιών που αΣίωναν την πώληση των Μη Συντα
γογραφούμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ μόνο από τα φαρμακεία

Ετσι τα ΜΗΣΥΦΑ εΣαιρούνται από την εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ που απελευθέρωνε τα σημεία πώλησήβ
raus και άνοιγε το δίκτυο διανομήβ raus

Το κείμενο ras ελληντκήβ npôraons που δημοσιοποιήθηκε
από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον χώρο ins

υγείας και του φαρμάκου επαναλαμβάνει επί λέίει Tis

προτάσεις των δανειστών Ετσι μέσω και ms ελληνικής
πρότασης δίνεται έμφαση στο θέμα των γενοοήμων και
στην αύΣηοη ras καιανάλωσής raus από tous Ελληνες

ασφαλισμένους
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2015

πρέπει να μειωθεί η τιμή όλων των φαρμάκων που έχουν
χάσει την πατέντα tous εκτός πατέντας ή offpatent κατά
50 και τωνγενοσήμων κατά 32,5 από την τιμή πατέντας
καθώς επίσης να καταργηθεί η προστασία στην τιμή των

γενοοήμων που πήραν άδεια κυκλοφορίας πριν από το
2012 Η ρήτρα ιωνκεκτημένωνδικαιωμάτωντων φαρμάκων
που βρίσκονταν οτην αγορά πριν από το 2012 κάλυπτε
σύμφωνα με στελέχη ms αγοράβ πολλά σκευάσματα κυρίως

ελληνικών εταιρειών
Οι ôpuoTUŒs μειώσει των τιμών των offpatent φαρμάκων

καθώβ και των γενοοήμων ε κιιμάται ότι θα λειτουργή¬

σουν εΣιοορροπιστικά οτην κατανομή των 2 δισ ευρώ ras
φαρμακευτικήβ δαπάνηβ εφόσον διατηρηθεί στα ίδια
επίπεδα και θα επιτρέψουν την κυκλοφορία και την αποζημίωση

νέων φαρμάκων που σήμερα γίνεται με το σταγονόμετρο

Διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις των Ελλήνων φαρμα
κοβιομηχάνων που αντί για εΣορθολογισμό των υψηλών
τιμώντωνγενοσήμων τα οποία κατά κύριο λόγο παράγουν
βλέπουν μόνο μονοπωλιακές καταστάσεις και στρεβλώσεις
στην αγορά και πλήρη εΣάρτηση από εισαγόμενα φάρμακα

και πολυεθντκές γενοσήμων Onus είχε αποκαλύψει το
ΘΕΜΑ η Ελλάδα κατέχει μία από us πρώτες θέσεις στη

Γηραιά Ηπειρο σε ό,τι αφορά τα ακριβά γενόοημα με τις
τιμές τους να παρουσιάζουν τεράοπεβ αποκλίοειβ έωβ και
1.127 mo ακριβά σε σχέση με την τιμή αντίστοιχων που

κυκλοφορούν στο εΣωτερικό

Κατάργηση της χαριστικής
διάταξης Κουρουμπλή

Προς την ίδια κατεύθυνση ms εΣοικονόμηοηβ χρημάτων
αλλά και ms καλύτερης δυνατής διαχείρισης του ποσού των
2 δισ όπου έχει συμπιεστεί πλέον η ετήσια φαρμακευτική
δαπάνη βρίσκεται και η συνταγογράφηση μόνο με δραστική

ουσία χωρίς εΣσιρέσειβ ôncos αναφέρεται επί λέΣει

Προτείνονται επίση5 η επανεΣέταοη και ο περιορισμός
όπου απαιτείται των τιμών των διαγνωστικών εΣετάσεων

ένα θέμα που αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο διαφωνίας

μεταΣύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου ΠΙΣ Ο Οργανισμός είχε ζητήσει από
tous vunpoùs να συζητήσουν την ανακοστολόγηση των 694
εΣετάσεων που αποζημιώνει oioxeùovras σε ετήσια εΣοι

κονόμηση 50 εκατ ευρώ Σύμφωνα με τα στοιχεία που
είχε δημοσιοποιήσει τα εργαστήρια φασόντιμολογούντην
εΣέταση για ελεύθερη θυροΣίνη FT4 με 2,50 ευρώ κατά
μέσο όρο ενώ η τιμή αποζημίωοηβ ΕΟΓΓΥΎ είναι 12 ευρώ
δηλαδή κατά 4,8 φορές υψηλότερη Οι τρανσαμινάσες αίματος

τιμολογούνται με 0,70 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ η

τιμή αποζημίωσης είναι 3,49 ευρώ δηλαδή κατά 5 φορές
υψηλότερη Στη Σουηδία και στη Γερμανία η τιμή αποζημίωσης

ms γενικής εΣέτασης αίματος είναι 1,48 και 1,10

ευρώ αντίστοιχα με μια διαφορά ms τάΣης του 150 από
την τιμή αποζημίωσηβ που έχει καθορίσει ο ΕΟΠΥΥ

Παραμένει το claw back

Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα υγείαβ η κυβέρνηση
προτείνει τη διατήρηση του φορολογικού μέτρου του claw
back πρόκειται για την αυτόματη επιστροφή του ποσού
ms υπέρβασης της δαπάνηβ είτε για νοσήλια είτε για δια

Η ελληνική πρόταση δεν ακουμπά την κόκκινη γραμμή
των φαρμακοποιών που αΣίωναν την πώληση των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων μόνο από τα φαρμακεία
οτο κείμενο που έλαβε η ελληνική πλευρά Η λέΣη εΣαι

ρέοειβ εμπεριέχει us δύο ευνοϊκές εγκυκλίους που υπέγραψε

ιον περασμένο Απρίλιο ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής με τις οποίες δίνεται το πράσινο
φως oraus γιατρούς να προτείνουν εμπορική ονομασία
φαρμάκου είτε yia χρόνιε θεραπείεβ είτε για νενόσημα
ι ίου αποτελούν to βασικό προϊόν ras ελληνυ φαρμακοβιομηχανίας

γνωστικές εΣετάοειβ σε ιδιωτικέβ KAiviKés διαγνωστικά
κέντρα αλλά και στις φαρμακευτικές εταιρείες και το 2016

ενώ ορίζει ρητά την αναγκαιότητα της είσηραΣηβ των ποσών

για το 2014 και το τρέχον έτος Το 2014 οι ιδιωτικές κλινικές

υποχρεώθηκαν να επιοτρέψουν 235 εκατ ευρώ σημειωτέον

011 ο ιιροϋπο/ογιομόί ίου ΕΟΠΥΥγιυ us K/ivixesriiav
κλειδωμένος στα 225 εκατ ευρώ ενώ σε ανάλογο ύψος
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί και το φει ινό claw back
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Τσουνάμι με
200.000 απολύσει
μέχρι τον
Σεπτέμβριο
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις Ιεκίνησαν απολύσεις σε υποχρεωτική άδεια πάνω από 30.000 εργαζόμενοι
ενώ έτοιμες να εγκαταλείψουν τη χώρα είναι μεγάλες εταιρείες αεροπορικές αυτοκινήτων και πολυεθνικές

2

Τεράστιο είναι πλέον το πλήγμα που
προκάλεσαν π προκήρυΕη του δημοψηφίσματος

στην αγορά και το ντόμινο
που ακολούθησε με την υιοθέτηση

των capita controls

Του Δημήτρη
Μαρκόπουλου
maikopoulo9@gmfiiLgi

Πρόκειται
για απίστευτη ζημιά που

ακόμα κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει

πλην του τουρισμού ο
οποίος άμεσα βίωσε το κραχ και θα μεταφραστεί

σε κύμα χιλιάδων νέων ανέργων
καθώς υπολογίζεται ότι η ανεργία θα Εε

περάσει πλέον το 30 μέχρι τον Σεπτέμβριο
ανεβαίνοντας κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες

Τον Σεπτέμβριο η ανεργία θα ΐεπεράσει
το ψυχολογικό όριο του 30 με τουλάχιστον
200.000 νέους ανέργους αναφέρει ο αντιπρόεδρος

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Λιανικής Πώλησης Ελλάδος Αντώνης Ζαΐ
pns και συμπληρώνει Αυτή τη στιγμή
οδηγούμαστε σε απώλεια περίπου του 5 του
ΑΕΠ της χώρας μετά και την ήδη υπάρχουσα
τα τελευταία χρόνια 25 μείωση του ΑΕΠ
Είναι τραγικό αυτό που συνέβη Ηδη τα
πρώτα δείγματα στην αγορά είναι παραπάνω

από ανησυχητικά Μεγάλες αλλά και

μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις αναγκάστηκαν

να οδηγήσουν σε υποχρεωτική
καλοκαιρινή άδεια τους εργαζομένους τους
μέχρι να δουν προς τα πού θα πάει το
πράγμα κι αν θα υπάρΕει συμφωνία κυβέρνησης

δανειστών αλλά και επειδή δεν
έχουν παραγωγικό αντικείμενο λόγω της
καθίζησης Κάποιες άλλες εταιρείες φοβούμενες

τη διόγκωση των προβλημάτων
και υπό τα αδιέΕοδα που δημιουργήθηκαν
ήδη προχώρησαν σε απολύσεις Χαρακτηριστικό

είναι το παράδειγμα γνωστής πολυεθνικής

αλυσίδας ένδυσης η οποία υπό
το φάσμα της καθίζησης εντός της προηγούμενης

εβδομάδας ενημέρωσε πως
Εεκινά σε καταρχήν περιορισμό όλων των
part timers εργαζομένων της και σε απολύσεις

προσωπικού στο 1/3 και βλέπουμε
Μια άλλη βιομηχανία τροφίμων προετοι¬

μάζει απολύσεις 200 υπαλλήλων και το
τσουνάμι συνεχίζεται

Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν υπάρΕει
σε όλο το φάσμα της ελληνικής βιομηχανίας

η οποία με το δημοψήφισμα και
τους περιορισμούς κεφαλαίων βιώνει
απίστευτη πτώση τζίρων Το πλήγμα είναι
τεράστιο στις βιομηχανίες του καλοκαιριού
με προϊόντα όπως τα αναψυκτικά και η

μπίρα στον τουρισμό και στην εστίαση
Σύμφωνα με πληροφορίες της βιομηχανίας

πάνω από 30.000 είναι οι εργαζόμενοι
που σήμερα βρίσκονται στη λεγόμενη
υποχρεωτική άδεια ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο

το οποίο δεν είχαμε δει ούτε το
καλοκαίρι του 1974 με την εισβολή των
Τούρκων στην Κύπρο

Υποχρεωτική άδεια

Αντιμέτωποι με υποχρεωτική άδεια βρίσκονται

οι εργαζόμενοι στον κλάδο των
εμφιαλωμένων ποτών με τους εργοδότες
να επικαλούνται μείωση των παραγγελιών
Πλήγμα φοβάται και η ΟΤΟΕ καθώς η κατάσταση

των τραπεζών άμα τη ενάρΕει των
εργασιών τους δεν προμηνύει συνέχιση
των δραστηριοτήτων όπως πριν τα capital
controls Βέβαια πολύ πιο άσχημα θα γίνουν
τα πράγματα αν η χώρα άρα και οι τράπε

Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις

τράπεζες και η οικονομική αβεβαιότητα
λόγω της έλλειψης συμφωνίας με τους εταίρους

προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις
στην αγορά Το δημοψήφισμα επέτεινε την
αβεβαιότητα και η αγορά έχει πλέον παγώσει
ολοκληρωτικά Ομως η κυβέρνηση έχει
τώρα τη δυνατότητα να κάνει το καλύτερο
δυνατό για τη χώρα και τους πολίτες Διότι
πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε avà
ταίη Να ΖαναΙεκινήσει άμεσα η παροχή
ρευστότητας στην αγορά να ξαναρχίσουν
γρήγορα οι δημοπρατήσεις μικρών και

μεγάλων

έργων να προχωρήσουν οι διαδικασίες

ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των

έργων του τρέχοντος ΕΣΠΑ να τρέδει γρήγορα
η υλοποίηση του σχεδιασμού και των

προγραμμάτων από το ΣΕΣ 20Η-2020 Οι

πόροι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα
υπάρχουν Χρειάζεται βούληση αποτελεσματικότητα

και ταχύτητα για να περάσουν
τα οφέλη στην πραγματική οικονομία Οι

μηχανικοί Ιέρουμε και μπορούμε να κάνουμε

καλά και γρήγορα τα έργα που έχει ανάγκη
ο τόπος Ελπίζουμε ότι γρήγορα η κυβέρνηση

θα καταλήίει στην καλύτερη δυνατή
συμφωνία με κύριο στόχο την αποκατάσταση

της ομαλότητας στη λειτουργία της
αγοράς αναφέρει ο κ Γιώργος Στασινός
πρόεδρος του TEE

Υπό καθεστώς αεροπορικού αποκλεισμού είναι η χώρα μας καθώς
οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται κρατήσεις εισιτηρίων
από τα ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορεία Η αρχή έγινε με την Τιιτ\ίίς)χ
Αίήίηες ενώ ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει από 26 δένες αεροπορικές

ζες χρεοκοπήσουν καθώς πλέον τίποτα
δεν θα μείνει ίδιο για τον υπαλληλικό
πληθυσμό Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ
αποτελεί εΕαίρεση με τις αλυσίδες να έχουν
πληρώσει σε μετρητά το υπαλληλικό προσωπικό

ενώ δεν υπήρΕε υποχρεωτική
αργία λόγω tos αυΕημένης idvnons το τελευταίο

διάστημα Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα

επικρατεί orous εργαζομένου στα
μεγάλα εργοτάΕια στην Αθήνα και σε όλη
τη χώρα τα οποία σε πολλές περιπτώσει
ήδη υπολειτουργούσαν και φυσικά οι
χρηματοδοτήσεις δεν είναι εφικτές

Πολύ μεγάλες ζημίες υπήρΕαν και cms

μεταφορέ και Tis διανομέ5 με δύο μεγά
λε5 εταιρείεε διανομών να είναι έτοιμε5 να
απολύσουν cüs και το 50 του προσωπικού
του s λόγω ms κάθετη5 mcoons του εμπορίου

πολλά φορτηγά να στοιβάζονται σε
τελωνεία και να μην μπορούν να Εεφορ
τώσουν εμπόρευμα Tis εΕαγωγέ5 και εισαγωγές

να βουλιάζουν κ.λπ Αυτή τη
στιγμή η αγορά επικεντρώνεται σε

προβλήματα

όπως ο εφοδιαομός στο πετρέλαιο
στα τρόφιμα ή στις πρώτες ύλες

Βάσει πληροφοριών του Συνδικάτου

Ν^ΑΤ 1 0 ΝΑ

OF GR

BAN

©NDAY ΤΗ

Εργατοϋπαλλήλων Τηλετπκοινωνιών-Πλη
ροφορικής Αττικής σε εταιρείες που διατηρούν

call centers 01 εργαζόμενοι υποχρεώθηκαν

να πάρουν υποχρεωπκή άδεια
με επίκεντρο τα τμήματα πωλήσεων και
ληΕιπρόθεσμων οφειλών Πρόκειται για
τις επιχειρήσεις CQS Online Sales και
Oncall Center ενώ ανάλογη κατάσταση
υπήρΕε και στη φαρμακοβιομηχανία
Μετά Tis καταγγελίες συνδικαλιστών ότι
λόγω της τραπεζικής αργίας μικρομεσαίοι
και βιοτέχνες κυρίως θέτουν τους εργαζομένους

τους σε διαθεσιμότη ια ακόμη και
σε υποχρεωτική άδεια το υπουργείο
Εργασίας αναγκάστηκε να γνωστοποιήσει
ότι δεν θα γίνουν αποδέκτες παράνομες
ενέργειες στην αγορά εργασίας με πρόσχημα

τη διενέργεια του δημοψηφίσματος
την 5η Ιουλίου όμως ουδέν εχει προκύψει
για μια κατάσταση που συνεχίζεται ελλείψει

πλέον αντικειμένου Κι αυτό διότι η
στάση της αγοράς οδηγεί τις εΕελίΕεις
Παράλληλα το πρόβλημα είναι μείζον
καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε
θέση να καταβάλουν μισθούς και επιδό



33. ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΜΕ 200.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

MOU

Πάνω από

30
η ανεργία μέχρι
τον Σεπτέμβριο

ματα πολύ περισσότερο σε cash όπως οι

εργαζόμενοι απαιτούν καθώς φοβούνται
τις κλειστές πλέον τράπεζες

της τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Γαλακτοκομικών Προϊόντων ΣΕΒΓΑΠ Σε

μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των

Οι καχασχευασιικέ euupetos διαρρέουν φήμε για παύση των εργασιών
λόγω θεμάτων aus τραπεζικέ συναλλαγές στη χρηματοδότηση
στην προμήθεια υλικών κ.λπ Ηδη έχει υπολογιστεί ότι
40.000 εργαζόμενοι Tis τελευταίε τψέρα δεν εργάζονται σε εργοτάίια

Η Ελλάδα σε διεθνή αποκλεισμό

Ταυτόχρονα η χώρα μας εκτός του αποκλεισμού

από τις εισαγωγές βρίσκεται
πλέον και υπό καθεστώς αεροπορικού
αποκλεισμού καθώς οι μεγάλες αεροπορικές

εταιρείες δεν δέχονται κρατήσεις εισιτηρίων

από τα ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορεία

Η αρχή έγινε με τηνTurkish Airlines
ενώ ανάλογε5 κινήσει έχουν γίνει από 26

lèves αεροπορία μεταξύ των οποίων οι
Etihad Qatar Lufthansa κ.ά Την ίδια στιγμή

σε δυσχερή κατάσταση βρίσκεται η

βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντωντης
xàpas pas σύμφωνα με τον επίσημο φορέα

προβλημάτων που αντιμετωπίζει τις τελευταίες

ημέρες λόγω των εξελίξεων που
βιώνει

ο τόπος σε οικονομικό επίπεδο ο

ΣΕΒΓΑΠ σημειώνει ότι η έλλειψη ρευστότητας

αλλά και η τροφοδοσία είναι μεταξύ
των πλέον σοβαρών θεμάτων που έχουν

προκύψει
Συγκεκριμένα η ελληνική γαλακτοβιομηχανία

αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας
προβλήματα στην εισαγωγή και τροφοδοσία

πρώτων υλών και συσκευασιών χρονοβόρα

διαδικασία εκτελωνισμού βασικών
προϊόντων προβλήματα λειτουργίας σε

πληθώρα επαγγελματικών κλάδων που
συνδέονται με την αλυσίδα διατροφής

σοβαρά προβλήματα στην πρωτογενή
παραγωγή του γάλακτος λόγω της έλλειψης
ζωοτροφών Τέλος ο ΣΕΒΓΑΠ επισημαίνει
ότι η παρούσα κατάσταση έχει πλήξει και
την ίδια την αξιοπιστία των επιχειρήσεων
στο εξωτερικό οι onoits με προσπάθεια ετών
είχαν σταθεί avrayarvumnts oris Ιένες ayopts
προωθώνταϊ παραδοσιακά ελληνικά γαλακτοκομικά

προϊόντα όπω είναι η φέτα το

ελληνικό γιαούρτι τυριά και άλλα πολλά

προϊόντα Σε συνέχεια των capital controls
που ισχύουν στη χώρα pas η PayPal ανακοίνωσε

τη διακοπή tos χρηματοδότησα
του ψηφιακού πορτοφολιού tos από ελ
ληνικού5 τραπεζικούε λογαριασμούς Η

εταιρεία λόγω των πρόσφατων αποφάσεων
των ελληνικών αρχών σχετικά με τα

capital controls αποφάσισε ότι η χρηματοδότηση

του ψηφιακού πορτοφολιού της

PayPal από ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς

καθώς και οι διασυνοριακές
συναλλαγές που χρηματοδοτούνται από
κάθε είδους κάρτες ή τραπεζικούβ λογαριασμούς

αποτελούν μη διαθέσιμες ενέργειες
αυτή τη στιγμή

Και npoGcpopés
κοινωνικάβ
ευαισθησίαδ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ οι εταιρείες εκείνες
που αποφάσισαν σε μια περίοδο δύσκολη
να στηρίξουν την κατάσταση Η Cyta
Ελλάδας προσέφερε σε όλους τους οικιακούς

πελάτες σταθερής αναδρομικά από m
Ιουλίου μέχρι τέλος Ιουλίου επιπλέον

δωρεάν 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά
δίκτυα κινητής Επίσης παρέχει σε όλους
τους πελάτες κινητής μέχρι τέλος Αυγούστου

έκπτωση άνω του 70 στη
χρονοχρέωση

προς όλα τα εθνικά σταθερά και
κινητά δίκτυα Η αλυσίδα φούρνων
Βένετης αποφάσισε να διανέμει δωρεάν
ψωμί στους ανέργους και ανα&οπαθούντες
σε μια κίνηση που δημιούργησε
τσουνάμι ευαισθησίας ενώ πολλές

επιχειρήσεις δημιούργησαν νέα πακέτα με
φθηνότερες τιμές για να βοηθήσουν τους
καταναλωτές αλλά και για να

αντιμετωπίσουν το κραχ στις πωλήσει
TOUS

Η AEGEAN ΚΑΙ η Olympic Air επίσα
αναστέλλουν το τέλθ5 εξυπηρέτησης που

ανέρχεται σε 20 ευρώ σε όλα τα εισιτήρια
που αγοράζονται με μετρητά από τα εκ
δοτήρια εισιτηρίων στα ελληνικά αεροδρόμια

Η αναστολή ισχύει μέχρι και την
Κυριακή 19 Ιουλίου Βέβαια εκτός αυτών οι

περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν
οτοκάρουν για να μπορούν να καλύψουν
τυχόν προβλήματα στην τροφοδοσία στη
συνέχεια Προβλήματα που θα

εμφανιστούν εντός του επόμενου
δεκαημέρου αν δεν υπάρξει βιώσιμη λύση
Ηδη περί τις 1.000 έχουν φτάσει οι αιτήσεις
επιχειρήσεων για την έγκριση εισαγωγών
τροφίμων φαρμάκων και πετρελαιοειδών
προϊόντων οι onoÎ8s έχουν υποβληθεί
στην Ετπτροπή Εγκριση Τραπεζικών
Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ οι

φόβοι των επιχειρηματιών για ελλείψει
πρώτων υλών στην αγορά τις επόμενες
μέρες λόγω της αργίας των τραπεζών
Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αναστείλει
τη λεπουργία τους έχουν περιορίσει την
παραγωγή και δεν τροφοδοτούν τα

σούπερ μάρκετ Μέχρι στιγμής όπως

αναφέρουν η τροφοδοσία γίνεται από το
στοκ που είχαν ήδη οι προμηθευτέ5 αλλά

προειδοποιούν ότι αν δεν προχωρήσουν
οι anapamrres γραφειοκρατικέβ
διαδικασίε5 από την Τράπεζα tos Ελλάδς

και το υπουργείο Οικονομικών οι ελλείψεις
στην αγορά θα αυξηθούν Κρέας ζυμαρικά
γάλα όσπρια και είδη προσωπικής υγιεινής
είναι crus npàras προτιμήσει των
καταναλωτών στις αγορές τους στα σούπερ
μάρκετ ενώ όπως σχολιάζουν στελέχη της

αγοράς παρά τη δυσκολία στις τραπεζικές
συναλλαγές έχουν αυξηθεί οι αγορές και σε

κοσμηματοπωλεία σε είδη
τηλεπικοινωνίας και νέας τεχνολογίας
ακόμη και σε είδη επίπλωσης Τέλο5

παρατηρείται ότι αρκετά καταστήματα στο

κέντρο της Αθήνας και μεγάλοι οίκοι έχουν

αναστείλει προσωρινώς τη λειτουργία tous
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