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Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που
πρέπει να φπφιστεί ώς τπν Τετάρτπ

Ανατροπές στον ΦΠΑ
και αύξηση του
φόρου πολυτελούς
διαβίωσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων
θα πρέπει να έχει περάσει από

τη Βουλή το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης μέχρι την Τετάρτη
Στο πλαίσιο της συμφωνίας οι εταίροι

απαιτούν να κατατεθεί και να ψηφιστεί

άμεσα από τη Βουλή το πρώτο
πακέτο προαπαιτούμενων που περιλαμβάνει

το νέο καθεστώς και συντελεστές

ΦΠΑ ρήτρα αυτόματης
περικοπής δαπανών για κάθε απόκλιση

παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό
και τη νομοθεσία για την ΕΛΣΤΑΤ

Αλλαγές στον ΦΠΑ
Πρώτα από όλα αλλάζει ριζικά το

καθεστώς του ΦΠΑ και μάλιστα αναδρομικά

από την 1η Ιουλίου Ο χαμηλός

συντελεστής 6,5 μειώνεται
σε 6 και θα υπάγονται σε αυτόν
φάρμακα βιβλία και θέατρα Ο

μεσαίος

συντελεστής παραμένει στο
13 και θα υπάγονται σε αυτόν τα
ξενοδοχεία αύξηση από το 6,5 και
τα βασικά τρόφιμα ενώ στον κανονικό

συντελεστή 23 θα μετατα
χθούν η εστίαση τα μη νωπά τρόφιμα

και οι μεταφορές αστικά ακτοπλοϊκά

αεοροπορικά Καταργείται

και το ειδικό καθεστώς μειωμένων
συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου
με ανοικτό το ενδεχόμενο να ισχύσει
αυτή η μείωση από τον Οκτώβριο
προκειμένου να μην υπάρξει αύξηση

τιμών στο μέσον της τουριστικής
περιόδου

Αύξηση φόρου
πολυτελούς διαβίωσης

Αυξάνεται από το 10 στο 13 ο
συντελεστής υπολογισμού του φόρου

πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ
άνω των 2.500 κυβικών τις πισίνες
και τα αεροσκάφη Επιπλέον ο φόρος
επεκτείνεται και στα σκάφη αναψυχής

μήκους άνω των 5 μέτρων Ο φόρος

θα αυξηθεί αναδρομικά από τα
εισοδήματα του 2014 δηλαδή από
το φετινό εκκαθαριστικό και έτσι όσοι

έχουν στην κατοχή τους στοιχεία
πολυτελούς διαβίωσης και έχουν ήδη

υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση

θα λάβουν νέο εκκαθαριστικό
για τον φόρο πολυτελείας

Εισφορά αλληλεγγύης
Αυξάνεται αναδρομικά από την 1 η

Ιανουαρίου 2015 η εισφορά αλληλεγγύης

για τους φορολογούμενους
που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των

30.000 ευρώ Οι νέοι συντελεστές
της εισφοράς θα κυμαίνονται από
0.7 έως 8 ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος και η επίπτωση
τους θα φανεί άμεσα από την παρακράτηση

φόρου εισοδήματος στους
μισθούς και τις συντάξεις του Αυγούστου

Το ποσό της εισφοράς που

αναλογεί στο πρώτο επτάμηνο του έτους

πρόκειται να βεβαιωθεί με το

εκκαθαριστικό του 2016 ενώ υπάρχει

η σκέψη να παρακρατηθεί με τις
μισθοδοσίες που απομένουν έως το
τέλος του έτους

Επιχειρήσεις και αγρότες
Το νομοσχέδιο πρόκειται να περιλαμβάνει

και κατάργηση φορολογικών
απαλλαγών με στόχο την αύξηση

των φορολογικών εσόδων από τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης
Έτσι αναμένεται να θεσμοθετηθούν

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή

των αγροτών από το 1 3

σήμερα στο 26 έως 33
Ο περιορισμός της φορολογικής

έννοιας του αγρότη
Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή

των επιχειρήσεων από το
26 στο 28

Η κατάργηση της επιδότησης
πετρελαίου για τις αγροτικές καλλιέργειες

Ανεξαρτησία ΕΛΣΤΑΤ
Ακόμη θα περιλαμβάνονται

Διαφύλαξη της πλήρους νομικής

ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ
Πλήρης εφαρμογή των σχετικών

προβλέψεων της Συνθήκης για
τη Σταθερότητα Συνεργασία και Διακυβέρνηση

της Νομισματικής Ενωσης

και ειδικά κάνοντας λειτουργικό
το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν
την οριστικοποίηση του MoU
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κείμενο της συμφωνίας
της Συνόδου Κορυφής

... που υπέγραψαν οι 19 πγέτες των χωρών - μελών τπς Ευρωζώνπς
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

y» Η σύνοδος κορυφής για το ευ-
ρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί 

εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης 

με τις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο 

για πιθανή μελλοντική
συμφωνία σχετικά με νέο πρόγραμμα 

του EMS. Στο πλαίσιο αυτό έχει
βασική σημασία η ανάληψη ιδίας ευθύνης 

από τις ελληνικές αρχές, τις δε
δεσμεύσεις πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει 

η επιτυχής υλοποίηση
τους.

Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευ-
ρώ που ζητούν χρηματοπιστωτική
συνδρομή από τον EMS αναμένεται
να απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν, 

ανάλογο αίτημα και στο ΔΝΤ.1
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου 

η Ευρωομάδα να συμφωνήσει 
σχετικά με νέο πρόγραμμα του

EMS. Επομένως, η Ελλάδα θα ζητήσει 

τη συνέχιση της στήριξης του
ΔΝΤ (παρακολούθηση και χρηματοδότηση) 

από τον Μάρτιο του 2016.
Με δεδομένη την ανάγκη να οικοδομηθεί 

εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης 
με την Ελλάδα, η σύνοδος κορυφής 

για το ευρώ χαιρετίζει τις δεσμεύσεις 

των ελληνικών αρχών να
θεσπίσουν χωρίς χρονοτριβή μια
πρώτη δέσμη μέτρων. Στα μέτρα αυτά, 

τα οποία θα ληφθούν με πλήρη εκ
των προτέρων συμφωνία με τους θεσμούς, 

θα περιλαμβάνονταν.

Έως τις 15 Ιουλίου
*	Ο εξορθολογισμός του συστήματος 

ΦΠΑ και η διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης για αύξηση των εσόδων.

*	Άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του
συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος 

συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης 

των συντάξεων
*	Η διασφάλιση της πλήρους νομικής 

ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
*	Η πλήρης εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων της Συνθήκης για τη
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη
διακυβέρνηση στην Οικονομική και
Νομισματική'Ενωση, κυρίως με την
έναρξη λειτουργίας του Δημοσιονομικού 

Συμβουλίου πριν από την 
οριστικοποίηση 

του Μνημονίου Συνεννόησης 

και με την εισαγωγή ημιαυτόματων 

περικοπών δαπανών
σε περίπτωση παρεκκλίσεων από 

φιλόδοξους 

στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος 

αφού ζητηθεί η γνώμη
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

και με την επιφύλαξη προηγούμενης
έγκρισης από τους θεσμούς.

Έως τις 22 Ιουλίου
*	Η θέσπιση του κώδικα πολιτικής
δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα 

αναδιάρθρωση των διαδικασιών
και των ρυθμίσεων του συστήματος
πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί
να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική 

διαδικασία και να μειώσει τις
δαπάνες.
*	Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της
οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για
την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (BRRD) με τη συνδρομή 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αμέσως μετά, και μόνον μετά τη

νομική εφαρμογή των τεσσάρων
πρώτων προαναφερόμενων μέτρων
καθώς και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων 

που περιέχονται στο παρόν 

έγγραφο από την Ελληνική Βουλή, 

κατόπιν επαλήθευσης από τους
θεσμούς και την Ευρωομάδα, μπορεί 

να ληφθεί απόφαση προκειμένου
να δοθεί στους θεσμούς η εντολή
διαπραγμάτευσης Μνημονίου Συνεννόησης 

(Μ.Σ.). Η απόφαση αυτή
θα ληφθεί υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν ολοκληρωθεί οι εθνικές διαδικασίες 

και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 13 της
Συνθήκης για τον EMS βάσει της εκτίμησης 

που μνημονεύεται στο άρθρο 

13 παράγραφος 1.

Προκειμένου να αποτελέσει τη βάση 

για την επιτυχή σύναψη του μνημονίου 

συνεννόησης, η ελληνική
πρόταση μεταρρυθμιστικών μέτρων
πρέπει να ενισχυθεί σε σημαντικό
βαθμό ώστε να ληφθεί υπόψη η σοβαρή 

επιδείνωση της οικονομικής
και δημοσιονομικής θέσης της χώρας 

το τελευταίο έτος. Η ελληνική κυβέρνηση 

πρέπει να δεσμευθεί επισήμως 

να ενισχύσει τις προτάσεις
της σε τομείς που έχουν προσδιορίσει 

οι θεσμοί, με ικανοποιητικό και
σαφές χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση 

και την εφαρμογή νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των
διαρθρωτικών κριτηρίων, των ορόσημων 

και των ποσοτικών κριτηρίων, 

ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση 

των πολιτικών μεσοπρόθεσμα. 

Πρέπει κυρίως, σε συμφωνία με
τους θεσμούς:
*	Να πραγματοποιήσει φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό
και να προσδιορίσει πολιτικές ώστε
να αντισταθμίσει πλήρως τον δημο¬

σιονομικό αντίκτυπο της απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας
σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση 

του 2012, καθώς και να
εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος 

ή εναλλακτικά μέτρα που
θα συμφωνηθούν αμοιβαία ως τον
Οκτώβριο του 201 5.
*	Να προχωρήσει σε πιο φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων 

με σαφές χρονοδιάγραμμα για
την υλοποίηση όλων των συστάσεων 

της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ I,
μεταξύ άλλων για τη λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 

τις περιόδους εκπτώσεων, το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, 

το γάλα και τα αρτοποιεία, εκτός 

από τις συστάσεις για τα μη υποχρεωτικώς 

συνταγογραφούμενα
φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίες
θα εφαρμοστούν σε επόμενο στάδιο,
καθώς και για το άνοιγμα των μα-
κροοικονομικώς κρίσιμων κλειστών
επαγγελμάτων (π.χ. μεταφορές με οχηματαγωγά). 

Στο πλαίσιο των επακόλουθων 

ενεργειών σύμφωνα με
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ II, πρέπει 

να συμπεριληφθεί στις προαπαιτούμενες 

δράσεις η μεταποίηση.
« Σε ό,τι αφορά τις αγορές ενέργειας, 

να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση 

του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ), εκτός αν μπορούν
να βρεθούν μέτρα αντικατάστασης
με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον ανταγωνισμό, 

βάσει συμφωνίας με
τους θεσμούς.
*	Όσον αφορά τις αγορές εργασίας,
να προχωρήσει σε αυστηρή επανεξέταση 

και εκσυγχρονισμό των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, των 
εργατικών 

κινητοποιήσεων και, σύμφωνα 

με την οικεία οδηγία και βέλτιστη 

πρακτική της EE, των ομαδικών 
απολύσεων βάσει του χρονοδιαγράμματος 

και της προσέγγισης
που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς. 

Κατόπιν της επανεξέτασης
αυτής, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας 

πρέπει να ευθυγραμμιστούν
με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες 

πρακτικές, θα πρέπει δε να μη
συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα 

πλαίσια πολιτικής ασύμβατα 
με τους στόχους της προώθησης

βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

« Να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα 

βήματα για την ενίσχυση του
χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

τόσο αποφασιστι¬

κής δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια όσο και μέτρων για την

ενδυνάμωση της διακυβέρνησης του
ΤΧΣ και των τραπεζών, ιδίως με την
εξάλειψη κάθε πιθανότητας πολιτικών 

παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στις
διαδικασίες διορισμού.

Πέραν τούτου, οι ελληνικές αρχές
οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις
ακόλουθες ενέργειες:
•	Να αναπτύξουν ένα σημαντικά ενισχυμένο 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 

με βελτιωμένη διακυβέρνηση· 
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία

μεγάλης αξίας θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο 

ταμείο, το οποίο θα τα
ρευστοποιήσει με ιδιωτικοποιήσεις
και άλλους τρόπους. Η ρευστοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει 

μια πηγή για την πραγματοποίηση 

της προγραμματισμένης εξόφλησης 

του νέου δανείου του EMS
και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια
του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό 

ποσό 50 δια ευρώ, εκ των οποίων 

τα 25 δια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν 

για την επιστροφή της α-
νακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων
και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ 

(τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) 

θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε

υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί
για επενδύσεις. Το ταμείο αυτό θα
συσταθεί στην Ελλάδα υπό τη διαχείριση 

των ελληνικών αρχών και
την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών 

θεσμών. Σε συμφωνία με τους
θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να θεσπιστεί 

νομοθετικό πλαίσιο για να
διασφαλιστούν διαφανείς διαδικασίες 

και κατάλληλος καθορισμός τιμών 

για την εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων, σύμφωνα με τις
αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για
τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων.

*	Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της ελληνικής 

κυβέρνησης, να εκσυγχρονίσουν 
και να ενισχύσουν σε σημαντικό 

βαθμό την ελληνική διοίκηση
και να θέσουν σε εφαρμογή ένα 

πρόγραμμα, 

υπό την αιγίδα της Ευρω¬

παϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία 
ικανοτήτων και την αποπολιτι-

κοποίηση της ελληνικής διοίκησης.
Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί 

μέχρι τις 20 Ιουλίου ύστερα 

από συζητήσεις με τους θεσμούς.
Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται
να μειώσει περαιτέρω το κόστος της
ελληνικής διοίκησης, βάσει χρονοδιαγράμματος 

σε συμφωνία με τους
θεσμούς.» Να εξομαλύνουν πλήρως τις μεθόδους 

εργασίας με τους θεσμούς,
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 

επιτόπιων εργασιών στην Αθήνα, 

ώστε να βελτιωθούν η υλοποίηση 

και η παρακολούθηση του 
προγράμματος. 

Η κυβέρνηση οφείλει να
διαβουλεύεται και να συμφωνεί με
τους θεσμούς όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια 

στους σχετικούς τομείς,
αρκετό χρόνο πριν από την υποβολή
τους σε δημόσια διαβούλευση ή στη
Βουλή. Η σύνοδος κορυφής για το
ευρώ τονίζει και πάλι ότι η υλοποίηση 

είναι βασικής σημασίας και στο
πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανο-
ποίησή της για την πρόθεση των ελληνικών 

αρχών να ζητήσουν, μέχρι
τις 20 Ιουλίου, στήριξη από τους θεσμούς 

και τα κράτη μέλη για τεχνική
βοήθεια, ζητά δε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να συντονίσει αυτή την
ευρωπαϊκή στήριξη.• Εξαιρουμένου του νόμου για την
ανθρωπιστική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση 

θα επανεξετάσει, με σκοπό
να τις τροποποιήσει, τις θεσπισθείσες 

νομοθετικές πράξεις που δεν συνάδουν 

με τη συμφωνία της 20ής
Φεβρουαρίου διότι συνιστούν υπαναχώρηση 

σε σχέση με δεσμεύσεις
από προηγούμενα προγράμματα ή
θα προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα
για την αντιστάθμιση των δικαιωμάτων 

που αποκτήθηκαν συνεπεία
των ανωτέρω πράξεων.

Οι αναφερόμενες ανωτέρω δεσμεύσεις 

αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις 

για την έναρξη των διαπραγματεύσεων 

με τις ελληνικές αρχές. Εντούτοις, 

η σύνοδος κορυφής για το
ευρώ κατέστησε σαφές ότι η έναρξη
διαπραγματεύσεων δεν προδικάζει
οποιαδήποτε ενδεχόμενη τελική
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συμφωνία επί νέου προγράμματος
ιου EMS η οποία θα πρέπει να

βασίζεται

σε απόφαση επί του συνολικού

πακέτου περιλαμβανομένων
των χρηματοδοτικών αναγκών της
βιωσιμότητας του χρέους και της πιθανής

ενδιάμεσης χρηματοδότησης

Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ
λαμβάνει υπόψη τις πιθανές χρηματοδοτικές

ανάγκες του προγράμματος
ύψους μεταξύ 82 και 86 δισ ευρώ

όπως έχουν εκτιμηθεί από τους
θεσμούς Καλεί τους θεσμούς να διερευνήσουν

τις δυνατότητες για τη
μείωση του χρηματοδοτικού φακέλου

μέσω εναλλακτικής δημοσιονομικής

πορείας ή μέσω υψηλότερων εσόδων

από ιδιωτικοποιήσεις Η αποκατάσταση

της πρόσβασης στις αγορές

η οποία αποτελεί στόχο κάθε
προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας

μειώνει την ανάγκη χρησιμοποίησης

του συνολικού χρηματοδοτικού

φακέλου Η σύνοδος κορυφής
για το ευρώ λαμβάνει υπόψη τις επείγουσες

χρηματοδοτικές ανάγκες
της Ελλάδας οι οποίες καταδεικνύουν

την ανάγκη ταχύτατης προόδου
για τη λήψη απόφασης επί νέου μνημονίου

συνεννόησης Οι ανάγκες
αυτές εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 7
δισ ευρώ έως τις 20 Ιουλίου και σε ακόμη

5 δισ ευρώ μέχρι τα μέσα Αυγούστου

Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ α

ναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να
διασφαλιστεί ότι το ελληνικό κράτος
θα μπορέσει να αποπληρώσει τις καθυστερούμενες

οφειλές του προς το
ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος
και να εκπληρώσει κατά τις ερχόμενες

εβδομάδες τις υποχρεώσεις του
που συνδέονται με το χρέος ώστε να

δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα

επιτρέψουν την ομαλή ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων Οι κίνδυνοι
της μη ταχείας ολοκλήρωσης των
διαπραγματεύσεων βαρύνουν πλήρως

την Ελλάδα Η σύνοδος για το ευρώ

καλεί την Ευρωομάδα να συζητήσει

επειγόντως τα ζητήματα αυτά
Λόγω των σοβαρότατων προκλήσεων

που αντιμετωπίζει ο ελληνικός
χρηματοπιστωτικός τομέας ο συνο¬

λικός φάκελος του πιθανού νέου
προγράμματος του ΕΜΣ θα πρέπει
να περιλάβει τη δημιουργία αποθεματικού

ασφάλειας ύψους 10 έως 25
δισ για τον τραπεζικό τομέα ώστε
να αντιμετωπιστούν οι πιθανές ανάγκες

για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης

εκ του οποίου αναμένεται
να είναι άμεσα διαθέσιμο ποσό ύψους

10 δισ ευρώ σε διαχωρισμένο
λογαριασμό στον EMS

Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ έχει

επίγνωση ότι η ταχεία λήψη απόφασης

επί νέου προγράμματος αποτελεί

προϋπόθεση για να ανοίξουν
πάλι οι τράπεζες ώστε να αποφευχθεί

με τον τρόπο αυτό η αύξηση του
συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου

Η ΕΚΤ και ο ΕΕΜ θα διενεργήσουν
συνολική αξιολόγηση μετά το

καλοκαίρι Το συνολικό αποθεματικό
ασφάλειας θα καλύψει τις πιθανές

κεφαλαιακές ελλείψεις μετά τη
συνολική αξιολόγηση αφού εφαρμοστεί

το νομοθετικό πλαίσιο
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες

σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού

χρέους Αυτό οφείλεται στη
χαλάρωση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν

κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δώδεκα μηνών η οποία
είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη
επιδείνωση του εσωτερικού μακροοικονομικού

και χρηματοοικονομικού
περιβάλλοντος Η σύνοδος κορυφής

για το ευρώ υπενθυμίζει ότι
τα κράτη μέλπ της Ευρωζώνης έχουν
θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων

ετών μία αξιοσημείωτη δέσμη

μέτρων προς υποστήριξη της
βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας

η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης

του χρέους της Ελλάδας

και μείωσε το κόστος σημαντικά

Με αυτά τα δεδομένα και στο
πλαίσιο του πιθανού μελλοντικού
προγράμματος του EMS καθώς και
σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης
της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του
20 1 2 η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη

να εξετάσει εάν χρειαστεί πιθανά

πρόσθετα μέτρα πιθανή παράταση
των περιόδων χάριτος και απο¬

πληρωμής για να εξασφαλιστεί ότι
οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες

παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο

Τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από

την πλήρη υλοποίηση των μέτρων

τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν

σε πιθανό νέο πρόγραμμα
και θα εξεταστούν μετά την πρώτη
θετική ολοκλήρωση επανεξέτασης

Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ
τονίζει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν

απομειώσεις της ονομαστικής
αξίας του χρέους Οι ελληνικές

αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική

δέσμευσή τους να τηρήσουν

πλήρως και εγκαίρως τις χρηματοοικονομικές

τους υποχρεώσεις
προς όλους τους πιστωτές τους

Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται

όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις
που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
η Ευρωομάδα και το διοικητικό συμβούλιο

του EMS δύνανται σύμφωνα
με το άρθρο 1 3 παράγραφος 2 της

Συνθήκης EMS να δώσουν εντολή
στους θεσμούς να διαπραγματευτούν

νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ εφόσον

πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΜΣ
βάσει της εκτίμησης που αναφέρεται

στο άρθρο 13 παράγραφος 1

Για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και
η δημιουργία θέσεων απασχόλησης
στην Ελλάδα εντός των προσεχών
3-5 ετών η Επιτροπή θα συνεργαστεί

στενά με τις ελληνικές αρχές για
την κινητοποίηση ποσού έως 35 δισ
ευρώ από διάφορα ενωσιακά προγράμματα

για τη χρηματοδότηση
της επενδυτικής και οικονομικής
δραστηριότητας μεταξύ άλλων σε επίπεδο

MME Ως έκτακτο μέτρο και
δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών

της Ελλάδας η Επιτροπή θα
προτείνει την αύξηση του επιπέδου
προχρηματοδότησης κατά 1 δισ ευρώ

για την άμεση τόνωση των επενδύσεων

πράγμα που θα ρυθμιστεί από

τους συννομοθέτες της Ε.Ε Το Επενδυτικό

Σχέδιο για την Ευρώπη
θα παράσχει επίσης χρηματοδοτικές
ευκαιρίες για την Ελλάδα

Συνθήκη EMS
αιτιολογική σκέψη 8
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔΕΔΥ ΠΟΕ ΟΤΑ Απεργία την ημέρα ψήφισης των μέτρων
Συλλαλητήριο ενάντια στα νέα

μέτρα που υπαγορεύει η συμφωνία
με τους δανειστές πραγματοποίησε
χθες η ΑΔΕΔΥ

Ταυτόχρονα προκήρυξε 24ωρη απεργία

την ημέρα ψήφισης των μέτρων

και κάλεσε σε συλλαλητήρια
στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις
αλλά και σε γενικές συνελεύσεις καταλήψεις

συγκεντρώσεις στους χώ¬

ρους εργασίας για σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου

Χαρακτηρίζοντας αντιλαϊκή τη
συμφωνία η ΑΔΕΔΥ σημειώνει ότι
αγωνίζεται για να μην ψηφιστεί το
νέο αντιλαϊκό Μνημόνιο να υπάρξει

ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών

αλλά και αθέτηση αποπληρωμής

και μονομερής διαγραφή του
χρέους

Στην απεργιακή κινητοποίηση
την ημέρα ψήφισης των μέτρων
συμμετέχει και η ΠΟΕ ΟΤΑ.»θα αγωνιστούμε

με συνέπεια για διαγραφή

του χρέους ως τη μόνη έξοδο
από το σπιράλ θανάτου που με απόφαση

και αυτής της κυβέρνησης
παραμένουμε σημειώνει η ΠΟΕ
ΟΤΑ

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδι¬

κής απεργιακής κινητοποίησης για
την ερχόμενη Τετάρτη 1 5 Ιουλίου αποφάσισε

το Δ.Σ του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου

Όπως επισημαίνεται στη σχετική
ανακοίνωση του Συλλόγου οι φαρμακοποιοί

αντιδρούν στις αποφάσεις
δανειστών και κυβέρνησης που

οδηγούν στη διάλυση της φαρμακευτικής

περίθαλψης
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ ΗΔΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αλλαγές σε μισθούς και επιδόματα
Η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει χη
δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει το κόστος

της διοίκησης με περικοπή επιδομάτων
και νέο μισθολόγιο από μηδενική βάση το
2016 Αναθεώρηση νόμων που ψηφίστηκαν
μετά τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου
Το τοπίο για επιτυχόντες ΑΣΕΠ πειθαρχικό
δίκαιο και αξιολόγηση των υπαλλήλων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ Β ΤΣΙΤΣΑΣ

Σαρωτικές
αλλαγές στον δη

μόοιο τομέα προβλέπει το
κείμενο συμφωνίας της Συνόδου

Κορυφής για την Ελλάδα
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την
εφαρμογή προγράμματος υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την αποπολιτικοποίηση της
δημόσιας διοίκησης όπως αναφέρεται

χαρακτηριστικά
Στο κείμενο της Συνόδου Καρυ

φής της Ευρωζώνης ζητείται από
την ελληνική κυβέρνηση να παρα
δώσει μία πρώτη πρόταση στους
θεαμούς μέχρι την 20ή Ιουλίου
Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης αναφέρουν ότι
είναι ήδη σε δημόοια διαβούλευση
το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση

του προσωπικού το οποίο αποτελεί

δείγμα γραφής της κυβέρνησης

για την αξιοκρστική ανάδειξα
των ικανότερων υπαλλπλων

Δεσμεύσεις
Παράλληλα το κείμενο προβλέπει

Τη δέαμευση της ελληνικής
κυβέρνησης να μειώσει περαιτέρω
το κόστος της ελληνικής διοίκησης
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που συμφωνήθηκε με τα θεαμικά
όργανα Η μείωση του κόστους της
δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνει
τον εξορθολογιαμό των ειδικών
μισθολογίων μέχρι τον Οκτώβριο
του 2015 την περικοπή των μη
μισθολογικών επιδομάτων αλλά
και τη θεαμοθέτηση νέου μισθολογίου

από μηδενική βάση από τις
αρχές του 2016

Το νέο μισθολόγιο αναμένεται
να επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις

στις αποδοχές των υπαλλήλων

με σταδιακή μείωση της προσωπικής

διαφοράς τη μείωση των
βασικών μισθών και την αύξαση
των επιδομάτων θέσεων ευθύνης
για τους διευθυντές στο Δημόσιο
προκειμένου να αυξαθεί η ψαλίδα
μεταξύ των μισθών υπαλλήλων με
χαμηλότερα προσόντα και των
προϊσταμένων

Τη συνεργαοιατης ελληνικής

κυβέρνησης με τα θεαμικά όργανα
γιατην κατάθεση νομοσχεδίων και
την έμφαση στην εφαρμογή του
προγράμματος Σε αυτόν τον τομέα
περιλαμβάνεται n επανεξέταση με
σκοπό την αναθεώρηση νόμων
που ψηφίστηκαν μετά τη συμφωνία
της 20ής Φεβρουαρίου εκτός του
νόμου για την ανθρωπιστική βοήθεια

μέχρι πρόσφατα που δεν είχαν
τεθεί υπόψη των θεαμών

Απαιτήσεις
Στο κείμενο μαλιστα αναφέρονται

ως ελάχιστες απαιτήσεις για
ναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές και αφορούν
τους νόμους για την επαναπρό
σληψη 3.920 διαθέοιμων και απολυμένων

υπαλλπλων στο Δημόοιο
μεταξύ των οποίων οι καθαρίστριες

των υπουργείων οι σχολικοί
φύλακες οι διοικητικοί υπάλληλοι
των ΑΕΙ κ.ά

Παράλληλα σε αυτή την κατηγορία

εντάσσονται και οι εργαζόμενοι

στην ΕΡΤ Κύκλοι του υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης
καθησυχάζουν ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει ανάκληση προσλήψεων

καθώς n ελληνική κυβέρνηση
προτείνει τον συνυπολογισμό των
διορισμών στις προσλήψεις του
20 1 5 και σε αντιστάθμισμα θα παγώσουν

ή θα μειωθούν οι προσλήψεις

μέχρι το 2019
Παράλλπλα αναμένεται να παγώσουν

οι τοποθετήσεις 3.000
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ ενώ στο
τραπέζι των συξατήσεων αναμένεται

να τεθούν οι αλλαγές στο πειθαρχικό

δίκαιο Παράλληλα αναμένεται

να συξατηθεί με τους θε
αμοΰς το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση

των δημοσίων υπαλλήλων
που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

• Σε απεργία 24 ωρών προχωρά
η ΑΔΕΔΥ την Τέταρτη ημέρα ψήφισης

της συμφωνίας στη Βουλή
διοργανώνοντας απεργιακά συλλαλητήρια

σε Αθήνα και επαρχία
ενώ σε συλλαλητήριο στην πλατεία
Συντάγματος ενάντια στα μέτρα
λιτότητας κάλεσε για το απόγευμα
της Δευτέρας

ΤΝΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

ΣΕ ΑΠΕΡΠΑ
24 ωρών προχωρά

η ΑΔΕΔΥ

την Τετάρτη

ημέρα
ψήφισης της
συμφωνίας
στη Βουλή
διοργανώνοντας

απεργιακά
συλλαλητήρια

σε Αθήνα

και επαρχία

01 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απελευθέρωση επαγγελμάτων και
ανοικτά καταστήματα την Κυριακή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Ανατροπές και μαλιστα άμεσα

στην αγορά όπως στην
κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων στο ιδιοκτησιακό

καθεστώς των φαρμακείων
και των αρτοποιείων αλλά και
στη διαρκεια ζωής του γαλα
κτος δεαμεύεται να κάνει n

κυβέρνηση με βάση τη συμφωνία
των ηγετών των χωρών της

Ευρωζώνης
Πρόκειται για τομείς της

αγοράς όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
αντιδράσει στις αλλαγές που
είχε θεσηίσει η προηγούμενη
κυβέρνηση και οι οποίες μαλιστα

δεν υιοθετούσαν πλήρως
τις συστάσεις του ΟΟΣΑ Τώρα
π σημερινή κυβέρνηση υποχρεώνεται

να προχωρήσει στην
πλήρη απελευθέρωση και συναντά

μαλιστα τις πρώτες αντιδράσεις

επαγγελματικών ομάδων

Ηδη ο Πανελλήνιος Φαρ
μσκευτικος Σύλλογος κήρυξε
24ωρη απεργία για τις 1 5 Ιουλίου

Με βάση το κείμενο της συνόδου

των 18 χωρών της Ευρωζώνης

η κυβέρνηση πρέπει
κυρίως σε συμφωνία με τους

θεαμους Να προχωρήσει σε
πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις
στην αγορά προϊόντων με σαφές

χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίηση όλων των συστάσεων

της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ I μεταξύ άλλων για τη
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων

την Κυριακή τις
περιόδους εκπτώσεων το ιδι
οκτηοισκό καθεστώς των φαρμακείων

το γαλα και τα αρτοποιεία

εκτός από τις συστάσεις
για τα μη υποχρεωτικώς συ
ντανογραφούμενα φαρμακευτικά

προϊόντα οι οποίες θα
εφαρμοστούν σε επόμενο στάδιο

καθώς και για το άνοιγμα
των μσκροοικονομικώς κρίσιμων

κλειστών επαγγελμάτων
π χ ακτοπλοϊκές μεταφορές

ΟΟΣΑ
Στο πλαίοιο των επακόλουθων

ενεργειών σύμφωνα με
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
II πρέπει να συμπεριληφθεί
στις προαπαιτούμενες δράσεις
η μεταποίηση Σημειώνεται οτι
στην εργαλειοθήκη II

περιλαμβάνονται

τα τρόφιμα και
ποτά και τα πετρελαιοειδή

Σημειώνεται ότι η κυβέρνη¬

ση με την εξουσιοδότηση που
είχε λάβει από τη Βουλή έχει
δεαμευτεί και για το άνοιγμα
κλειστών επαγγελμάτων και

συγκεκριμένα των μηχανικών
των συμβολαιογράφων των
αναλογιστών και των δικαστικών

επιμελητών Αραπ εμποδίων

προβλέπεται και για τις
ενοικιάσεις τουριστικών κατοικιών

Επιπλέον αναμένεται να
προχωρήσει και στην άρση
γραφειοκρατικών εμποδίων
για τις επιχειρήσεις μέσα από
τη δημιουργία ηλεκτρονικών
υπηρεοιών μιας στάσης όπως
επίσης και στην καταργηση
δικαιολογοτικών για την έναρ
ξα λειτουργίας δραστηριοτήτων

Αλλαγές άμεσες έρχονται
και στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και γιατην ακρίβεια
στον Ανεξαρτητο Δισχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η κυβέρνηση δεαμεύεται
ναπροχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ εκτός αν
μπορούν να βρεθούν μέτρα
αντικατάστασης με ισοδύναμο
αποτέλεαμα για τον ανταγωνι
αμό βάσει συμφωνίας με τους
θεαμούς
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01 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μετατρέψατε
το όχι σε
ναι σε όλα

Καιά του πρωθυπουργού και ιης συμφωνίας
με τους δανειστές τάσσονται οι φαρμακοποιοί
που βάσει των όρων θα πλπγούν άμεσα
από το άνοιγμα του επαγγέλματος 24ωρπ
προειδοποιπτική απεργία αύριο διαμπνύουν
κλιμάκωσπ των κινπτοποιήσεων

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ε 24ωρη προειδοποιητική απεργία

αύριο Τετάρτη απαντούν οι
φαρμακοποιοί στην πλήρη απελευθέρωση

του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των φαρμακείων
όπως προβλέπει η συμφωνία
της Ελλάδας με τους δανειστές
Η αντίδραση του κλάδου είναι
έντονη και οι εκπρόσωποι του
σημειώνουν ότι οι κινητοποιήσεις

θα κλιμακωθούν Η απόφαση

για την προειδοποιητική
απεργία ελήφθη αμέσως χθες
το μεσημέρι από το διοικητικό

συμβούλιο του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου μέσω
τηλεδιάσκεψης

Η απελευθέρωση σημαίνει
ότι θα μπορεί ο οποιοσδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο να

ανοίξει φαρμακείο ορίζοντας
έναν φαρμακοποιό ως επιβλέποντα

εξηγεί στην Εφ.Συν ο
πρόεδρος του ΠΦΣ Κ Λουρά
ντος Αυτό προσθέτει θα επιτρέψει

τη δημιουργία μεγάλων
αλυσίδων και αυτό με τη σειρά
του θα έχει συνέπεια tov αφανισμό

του φαρμακείου της γειτο¬

νιάς όπως το ξέρουμε
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ απέστειλε

χθες το πρωί ανοιχτή
επιστολή προς τον πρωθυπουργό

στην οποία τον κατηγορεί
για ασυνέπεια λόγων και έργων

Μετατρέψατε ένα περήφανο
όχι σε ένα υπόδουλο ναι σε

όλα αναφέρει Σήμερα παρακολουθούμε

έκπληκτοι να
σύρεται ο περήφανος ελληνικός
λαός πίσω από αποφάσεις που
σε καμία περίπτωση δεν του
αρμόζουν Παρακολουθούμε
μαριονέτες της πολιτικής σκηνής

να ομιλούν εξ ονόματος του
καταπατώντας τις αποφάσεις
του Παρακολουθούμε την προσπάθεια

μιας κυβέρνησης που
ήλθε ως απελευθερωτής των
μνημονίων να ζητά γονυπεΐής
την παραμονή σε μια Ευρώπη

που η ίδια τότε ως αντιπολίτευση
καθόριζε ως Ευρώπη των

αριθμών των αγορών των τοκογλύφων

των απόγονων του
φασισμού

Αγαθό όχι εμπόρευμα
Παράλληλα ο ίδιος υπενθυμίζει

τις δπλώσεις του προ
μηνός με αφορμή την επιμονή
των δανειστών για την απελευθέρωση

των σημείων πώλησης

Το φάρμακο δεν προσφέρεται

για κερδοσκοπία και
συναλλαγές Δεν προσφέρεται
για ικανοποίηση οικονομικών
αιτημάτων αυτών που σήμερα
επιθυμούν τη μετατροπή του σε
καταναλωτικό αγαθό ώστε να
κερδοσκοπήσουν εις βάρος του
ελληνικού λαού Οπως επέμενε

ο πρωθυπουργός στις τότε

προεκλογικές του δηλώσεις
και προγράμματα στη Θεσσαλονίκη

δεν μπορεί η αγορά να
ρυθμίζει τη λειτουργία και τη —

διάθεση του φαρμάκου
Παρ όλο που στην ελληνική

πρότασπ τα Μη Συνταγογρα
φούμενα Φάρμακα κρατιούνται
στα φαρμακεία δεν μετακινούνται

στα σουπερμάρκετ οι
φαρμακοποιοί εκφράζουν την
αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο

της πλήρους απελευθέρωσης
των δικτύων διανομής για τα
ΜΗΣΥΦΑ και επαναλαμβάνουν
ότι δεν πρόκειται να την αποδεχτούν

Οποιος καταχράται την
εμπιστοσύνη δημιουργώντας
προσδοκίες και παίζοντας παιχνίδια

εντυπώσεων θα είναι
απέναντι μας με όλη τη σημασία
της λέξης
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Επώδυνες αλλαγές με αυξήσεις φόρων και μείωοη συντάξεων αλλά και βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει

η συμφωνία της κυβέρνησης και των δανειστών της χώρας Μεταξύ άλλων προβλέπει την επιστροφή των θεσμών

στην Αθήνα για τον έλεγχο του προγράμματος και την άρση των νόμων που προώθησε η κυβέρνηση μονομερώς

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ολόκληρο το κείμενο
της συμφωνίας με τους δανειστές

Η Σύνοδος Κορυφής επισημαίνει τη σημαντική ανάγκη

για επανάκτηση της εμπιστοσύνης με τις ελληνικές αρχές

ως προαπαιτούμενο για μία πιθανή μελλοντική συμφωνία
επί ενός νέου προγράμματος του ESM

Στο πλαίσιο αυτό η ιδιοκτησία του προγράμματος
εκ μέρους των ελληνικών αρχών είναι βασική και

οι πολιτικές δεσμεύσεις πρέπει να ακολουθούνται από

την επιτυχή τους εφαρμογή
Ενα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης που ζητεί χρηματοδοτική

βοήθεια οπό τον ESM προσδοκάται να απευθύνει

όπου είναι δυνατόν αντίστοιχο αίτημα και προς το ΔΝΤ

Αυτό είναι μια προϋπόθεση ώστε το Eurogroup να
συμφωνήσει

σε ένα νέο πρόγραμμα του ESM Επομένως η

Ελλάδα θα αιτηθεί συνεχιζόμενη βοήθεια από το ΔΝΤ

ελεγκτική και χρηματοδοτική από τον Μάρτιο του 2016

Δεδομένης της ανάγκης να ανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη

με την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύνοδος χαιρετίζει τις

δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών να νομοθετήσουν χωρίς

αργοπορία μία πρώτη δέσμη μέτρων Τα μέτρα αυτά

που έχουν ληφθεί σε πλήρη προηγηθείσα συμφωνία με

τους θεσμούς θα περιλαμβάνουν

Αμέσως
και μόνο μετά τη νομική

εφαρμογή των τεσσάρων

προαναφερθέντων πρώτων

μέτρων καθώς επίσης και μετά
την υιοθέτηση όλων των δεσμεύσεων
που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

από το ελληνικό Κοινοβούλιο
και αφού εγκριθούν από τους θεσμούς
και το Eurogroup μπορεί να ληφθεί
η απόφαση να δοθεί εντολή στους
θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα
Μνημόνιο Memorandum of
Understanding

Αυτή η απόφαση μπορεί να ληφθεί

αν έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση
εθνικών διαδικασιών και εφόσον

οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της
συνθήκης του ESM καλύπτονται στη

φάση της αξιολόγησης που αναφέρεται
στο Άρθρο 13.1

Για να υπάρξει η βάση μιας επιτυχημένης

ολοκλήρωσης του Μνημονίου
οι ελληνικές προτάσεις για μεταρρυθμίσεις

πρέπει να ενισχυθούν
σημαντικά ώστε να ληφθεί υπόψη η
έντονη επιδείνωση της οικονομικής
και δημοσιονομικής θέσης της χώρας
κατά τον τελευταίο χρόνο

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να
δεσμευτεί επίσημα ότι θα ενισχύσει
τις προτάσεις σε μια σειρά τομέων που
έχουν επισημάνει οι θεσμοί με ένα
ικανοποιητικό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα

νομοθέτησης και υλοποίησης

συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών

αλλαγών ορόσημων και
ποσοτικών στόχων για να υπάρξει
σαφήνεια για την κατεύθυνση των
πολιτικών μεσοπρόθεσμα Η Ελλάδα
θα πρέπει σε συνεργασία με τους
θεσμούς

Να προχωρήσει σε φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού

και να εξειδικεύσει πολιτικές

που θα εξισορροπεί τις δημο

σιονομικες επιπτώσεις που ειχε
η απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου γιαης αλλαγές που
είχανγίνει στις συντάξεις το 20 1 2

και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού

ελλείμματος ή αμοιβαία
συμφωνημένα εναλλακτικά μέτρα

έως τον Οκτώβριο του 2015
Να υιοθετήσει πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις

στην αγορά προϊόντων

με σαφές χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής όλων των εργαλείων
που συστήνει ο ΟΟΣΑ περιλαμβανομένων

της λειτουργίας καταστημάτων

την Κυριακή των
περιόδων εκπτώσεων το ιδιοκτησιακό

καθεστώς των φαρμακείων
το γάλα και τα αρτοποιία εκτός

της πώλησης μη συνταγο
γραφούμενων φαρμακευτικών
προϊόντων που θα θεσμοθετηθεί
σε επόμενο βήμα όπως και το
άνοιγμα κρίσιμων κλειστών κλάδων

όπως π.χ η ακτοπλοΐα Στη
συνέχεια της δεύτερης εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ η μεταποίηση
είναι ανάγκη να περιληφθεί στην
προηγούμενη ενέργεια
Σης αγορές ενέργειας να προχωρήσει

στην ιδιωτικοποίηση του
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ
εκτός εάν μπορούν να βρεθούν
άλλα μέτρα με ίση επίπτωση στον
ανταγωνισμό όπως έχει συμφωνηθεί

με τους θεσμούς
Στις αγορές εργασίας να πραγματοποιήσει

λεπτομερή αναθεώρηση

και εκσυγχρονισμό των
συλλογικών διαπραγματεύσεων
της βιομηχανικής δραστηριότητας

και σε αρμονία με ης σχετικές
οδηγίες της Ε.Ε και ης βέληστες
πρακτικές των ομαδικών απολύσεων

με βάση το χρονοδιάγραμ

Τη μεταρρύθμιση
του συστήματος ΦΠΑ και
τη διεύρυνση της φορολογικής

βάσης ώστε να
αυξηθούν τα έσοδα

Εμπροσθοβαρή μέτρα για
τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης

βιωσιμότητας
του ασφαλιστικού συστήματος

ως τμήμα ενός συνεκτικού

προγράμματος
μεταρρύθμισης του
ασφαλιστικού
Τη διασφάλιση της πλήρους

νομικής ανεξαρτησίας

της ΕΛΓΤΑΤ

Την πλήρη εφαρμογή
των σχετικών προβλέψεων

του Συμφώνου Σταθερότητας

για την
Οικονομική και Νομισματική

Ενωση της Ευρώπης

ιδίως με το να
καταστεί λειτουργικό το
Δημοσιονομικό Συμβούλιο

πριν από την ολοκλήρωση

του Μνημονίου και
της θέσπισης σχεδόν αυτομάτων

περικοπών σε
περίπτωση παρεκκλίσεων
από τους στόχους από τα
φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσματα και αφού
ληφθούν υπόψη οι συστάσεις

του Δημοσιονομικού

Συμβουλίου και
υπό τον όρο της προηγούμενης

έγκρισης από

τους θεσμούς

μα και την προσέγγιση που
συμφωνήθηκε

με τους θεσμούς Στη
βάση αυτών των αναθεωρήσεων
οι πολιτικές αγορών εργασίας θα

πρέπεινα ευθυγραμμιστούν με ης
διεθνείς και ευρωπαϊκές βέληστες

πρακτικές και να μην περιλαμβάνουν

επιστροφές σε παλαιότερες

πολιτικές ρυθμίσεις που
δεν είναι συμβατές με τους στόχους

τηςπροώθησης της βιώσιμης
ευρείας ανάπτυξης
Να υιοθετήσει τα απαραίτητα
βήματα για ενδυνάμωση του

χρηματοπιστωτικού

τομέα περιλαμβανομένων

αποφασισηκής δράσης

για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια και μέτρων ενίσχυσης της
διοίκησηςτου ελληνικού ΤΧΣ και
των τραπεζών ειδικά εξαφανίζοντας

τη δυνατότητα πολιτικής
παρέμβασης ειδικά στη διαδικασία

διορισμών

ήσεων με βεληωμένη διακυβέρνηση
αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο

ταμείο που θα τα κεφαλαιοποιήσει

μέσω ιδιωτικοποιήσεων και
άλλων μέσων Η κεφαλαιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει

μία πηγή για την προγραμμα
ησμένη αποπληρωμή του νέου δανείου

από τον ESM και θα παράγει κατά
τη διάρκεια ζωής του νέου δανείου
ένα ποσό-στόχο 50 δισ ευρώ από τα
οποία 25 δισ ευρώ θα χρησιμοποιηθούν

για την αποπληρωμή της ανα
κεφολαιοποίησης των τραπεζών και
άλλα περιουσιακά στοιχεία και 50
κάθε απομένοντος ευρώ π.χ 50
των 25 δισ ευρώ θα χρησιμοποιηθεί
για τη μείωση του λόγου χρέους προς
ΑΕΠ και το εναπομένον 50 θα
χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις

Αυτό το ταμείο θα ιδρυθεί στην
Ελλάδα και θα το διαχειρίζονται οι

ελληνικές αρχές

Εως τις 22 Ιουλίου

Την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
κάτι που συνιστά μείζονες αλλαγές των διαδικασιών

και των ρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος

και μπορεί να επιταχύνει τις δικαστικές
διαδικασίες και να μειώσει τα κόστη
Την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Εξυγίανση
και την Εκκαθάριση σ.σ των τραπεζών με τη
στήριξη της Κομισιόν

rai j«v^tj

Επιπρόσθετα οι ελληνικές αρχές
θα πρέπει να προχωρήσουν σης ακόλουθες

δράσεις
✓ Να αναπτύξουν ένα σημαντικά

μεγαλύτερο P^f^^,^^^0"01

unoτηνεποπτεία
των σχετικών
ευρωπαϊκών θεσμών

Σε συμφωνία

με τους
θεσμούς και χτίζοντας

πάνω σης
διεθνείς βέλτιστες

πρακτικές
πρέπει να υιοθετηθεί

ένα νομικό
πλαίσιο που να
εξασφαλίζει διαφανείς

διαδικασίες

και κατάλληλη

κοστολόγηση

των περιουσιακών στοιχείων
σύμφωνα με ης αρχές του ΟΟΣΑ και
τα πρότυπα διαχείρισης των κρατικών
επιχειρήσεων

Σε ευθυγράμμιση με ης φιλοδο
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Μέτρα και μεταρρυθμίσεις
που προβλέπει η Συμφωνία των 86 δισ ευρώ

Εως αύριο 15 Ιουλίου

και διεύρυνση
της φορολογικής βάσης

Εμηροοθοβαρή μέτρα
για τη βελτίωση

Εως τις 22 Ιουλίου

Πολιτικής Δικονομίας

Ενσωμάτωση της Οδηγίας για
Εξυγίανση και
Εκκαθάριση των Τραπεζώνζ

Πλήρης νομική
ανεξαρτησία
της ΕΛΙΤAT

Πλήρης εφαρμογή
των σχετικών
προβλέψεων
του Συμφώνου
Σταθερότητας

1ι

Εως τον Οκτώβριο
Εφαρμογή της ρήτρας uqfevwου
lUlfrpaioi ή εναλλακτικά μέτρα

Μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού

εκτός εάν βρεθούν άλλα μέτρα

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός
των —UoyÎniw i—ράγρα
τεύσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας

και των ομαδικών
απολύσεων

Μεναλύτεοο αοόνοαίΜΜ

λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή
την περίοδο των εκπτώσεων το ιδιοκτησιακό

καθεστώς των φαρμακείων
το γάλα και τα αρτοποιεία

Επόμενο βήμα η
μη συνταγογραφ

προϊόντων και άνοιγμα
κρίσιμων κλειστών κλάδων
πχ η ακτοπλοΐα

Ιδρυση ειδικού Ταμείου

daSSuSpHMHi
στοιχεία αξίας 50 Μ ευρύ

Ε—νιΓ,ίτ—ή wpWMi που

κατατέθηκαν μονομερώς
με εξαίρεση του νομοσχεδίου
για την ανθρωπιστική κρίση

Χρηματοδότηση-γέφυρα
12 διο ευρώ έως
το τέλος Αυγούστου

ξίες της ελληνικής κυβέρνησης να
εκουγχρονίσουν και ενισχύσουν
σημαντικά την ελληνική διοίκηση και
να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα υπό
την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη βελτίωση της παραγωγικότητας

και την αποπολιηκο
ποίηση της ελληνικής διοίκησης Μία
πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρασχεθεί

μέχρι ης 20 Ιουλίου μετά από
συζητήσεις με τους θεσμούς Η ελληνική

κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει

περαιτέρω το κόστος της ελληνικής

διοίκησης σε ευθυγράμμιση με
ένα πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί
με τους θεσμούς

✓ Να εξομαλύνει πλήρως τις
πρακτικές εργασίας με τους θεσμούς
περιλαμβανομένων και των απαραίτητων

επιτόπου εργασιών στην Αθήνα

για να βελτιώσει την εφαρμογή
και παρακολούθηση των προγραμμάτων

Η κυβέρνηση είναι ανάγκη
να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει
με τους θεσμούς σε όλα τα νομοσχέδια
στους σχετικούς τομείς και σε κατάλληλο

χρόνο πριν τα υποβάλει σε

δημόσια διαβούλευση ή στο Κοινοβούλιο

Η Σύνοδος των Ηγετών της
Ευρωζώνης καθιστά σαφές ξανά όττ
η εφαρμογή είναι κομβικής σημασίας
και σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζει
την πρόθεση των ελληνικών αρχών
να ζητήσουν μέχρι τις 20 Ιουλίου υποστήριξη

από τους θεσμούς και τα

κράτη-μέλη για τεχνική βοήθεια και
ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να συντονίσει αυτή τη βοήθεια από
την Ευρώπη

✓ Με την εξαίρεση του νομοσχεδίου

γτα την ανθρωπιστική κρίση η
ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει
με στόχο την τροποποίησή τους νομοθεσίες

που εισήχθησαν σε αντίθεση
με τη συμφώνία της 20ής Φεβρουαρί¬

ου με υπαναχωρήσεις σε προηγούμενες
προγραμματικές δεσμεύσεις ή θα

προσδιορίσει σαφώς αντισταθμιστικά
ισοδύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα

που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια

Η παραπάνω λίστα δεσμεύσεων
είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις
προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου οι
διαπραγματεύσεις με ης ελληντκές
αρχές

Ωστόσο η Σύνοδος Κορυφής της
Ευρωζώνης κατέστησε σαφές όη η

έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν
αποκλείει οποιαδήποτε πιθανή τελική

συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα
ESM η οποία θα πρέπει να βασίζεται
σε μια απόφαση για το συνολικό πακέτο

συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης των αναγκών της
βιωσιμότητας του χρέους και μιας
πιθανής χρηματοδότησης-γέφυ
ρας

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΩΣ 86 ΔΙΣ Η Σύνοδος
Κορυφής της Ευρωζώνης σημειώνει
ης πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες
του προγράμματος μεταξύ 82 και 86
δισ ευρώ και όπως εκτιμάται από
τους θεσμούς Καλεί τουςθεσμούςνα
διερευνήσουν τις δυνατότητες για
μείωση του κονδυλίου χρηματοδότησης

μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής

πορείας ή μέσω υψηλότερων

εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις
Η αποκατάσταση της πρόσβασης στην
αγορά η οποία αποτελεί στόχο κάθε
προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας

μειώνειτηνανάγκηάντλησης
από το συνολική χρηματοδότηση

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης

σημειώνει την επείγουσα
χρηματοδοτική ανάγκη της Ελλάδας
η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για
πολύ ταχεία πρόοδο στη λήψη απόφασης

για ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας

αυτό εκημάται όη θα ανέλθει

στο ποσό των 7 δισ έως ης 20 Ιουλίου
και επιπλέον 5 διο ευρώ έως τα μέσα
Αυγούστου

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης

αναγνωρίζει τη σημασία της
διασφάλισης όη η ελληνική κυριαρχία

μπορεί να τακτοποιήσει ης καθυστερούμενες

οφειλές της προς το
ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδα
και να τιμήσει ης υποχρεώσεις του
χρέους της κατά ης προσεχείς εβδομάδες

για να δημιουργηθούν οι συνθήκες

που θα επιτρέψουν την ομαλή
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων

Οι κίνδυνοι μιας μη γρήγορης
κατάληξης των διαπραγματεύσεων
παραμένουν πλήρως με την Ελλάδα
Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης
καλεί την Ευρωομάδα να συζητήσει
τα θέματα αυτά ως επείγοντα

Δεδομένων των έντονων προκλήσεων

του ελληνικού χρηματοπι
στωηκού τομέα το συνολικό κονδύλιο

ενός πιθανού νέου προγράμματος
ESM θα πρέπει να περιλαμβάνει την
καθιέρωση ενός μαξιλαριού έως
25 δισ για τον τραπεζικό τομέα προκειμένου

να ανημετωπιστούν πιθανές

ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών και κόστη εκκαθάρισης

εκ των οποίων τα 10 δισ ευρώ
θα διατεθούν άμεσα οε χωριστό λογαριασμό

στο ESM

Η!ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙι

Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευση τους να τιμήσουν

τις οικονομικές τους υποχρεωθείς προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και

εγκαίρως Υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που περιέχονται

στο παρόν έγγραφο η Ευρωομάδα και το διοικητικό συμβούλιο του ΕSM δύναται

σύμφωνα με το άρθρο Ü2 της Συνθήκης ESM να δώσει εντολή στους θεσμούς να

διαπραγματευτούν ένα νέο πρόγραμμα ΕΜΣ αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου

13 της Συνθήκη ESM βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.L

Για να βοηθήσει στη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια η Κομ ια ιον θα συνεργαστεί στενά με τις
ελληνικές αρχές προκειμένου να διατεθούν έως και 35 διο ευρώ στο πλαίσιο των

διαφόρων προγραμμάτων της Ε.Ε για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της
οικονομικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ως καθ1 εξαίρεση μέτρο και δεδομένης της μοναδικής κατάστασης στην Ελλάδα

η Κομισιόν θα προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο της προ χρηματοδότησης κατά 1 δια

ευρώ για να δοθεί άμεση ώθηση στις επενδύσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από

τους συν-νομοθετες της LE Το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη θα προσφέρει

επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για την Ελλάδα

Αναπτυξιακό
πακέτο

35 δισ ευρώ
υπό όρους

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης

έχει επίγνωση ότι μια γρήγορη
απόφαση πάνω σε ένα νέο πρόγραμμα

αποτελεί προϋπόθεση για να επιτρέψει

σης τράπεζες να ξανανοίξουν
αποφεύγοντας έτσι την αύξηση του
συνολικού κονδυλίου χρηματοδότησης

Οι ΕΚΤ SSM θα προβούν οε
λεπτομερή αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι

Το συνολικό buffer θα καλύψει

πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων
μετά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση
σε συνέχεια της εφαρμογής του νομικού

πλαισίου
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες

σχεηκά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού

χρέους Αυτό οφείλεται στη
χαλάρωση των πολιτικών κατά m
διάρκεια των τελευταίων δώδεκα
μηνών η οποία είχε ως αποτέλεσμα
την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου

μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού

περιβάλλοντος
Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης

υπενθυμίζει όη τα κράτη-μέλη
της Ευρωζώνης καθ όλη τη διάρκεια
των τελευταίων λίγων ετών έχουν
υιοθετήσει μια αξιόλογη σειρά μέτρων

για τη στήριξη της βιωσιμότητας
του χρέους στην Ελλάδα οι οποίες
έχουν εξομαλύνει την πορεία εξυπηρέτησης

του ελληνικού χρέους και
έχουν μειώσει σημαντικά τα κόστη

Παρ όλα αυτά στο πλαίσιο ενός
ενδεχόμενου μελλοντικού προγράμματος

ESM και σύμφωνα με το
πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup
του Νοεμβρίου του 20 12 η Ευρωομάδα

είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο

εάν είναι απαραίτητο για
πιθανά πρόσθετα μέτρα ενδεχόμενη
παράταση στην περίοδο χάρητος και
επιμήκυνση των προθεσμιών αποπληρωμής

με στόχο στη διασφάλιση
όη οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες

θα παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο

Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν
από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων
που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό
νέο πρόγραμμα και θα εξεταστούν
μετά την πρώτη θεηκή ολοκλήρωση
της επανεξέτασης Η Σύνοδος Κορυφής

της Ευρωζώνης τονίζει ότι δεν
μπορεί να γίνει ονομαστικό κούρεμα

του χρέους
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Ανατροπές στην αγορά

Επανέρχεται
π κυριακάτικη λειτουργία
των καταστημάτων

Η κυβέρνηση με την

εξουσιοδότηση που είχε

λάβει από τη Βουλή έχει

δεσμευτεί και για το άνοιγμα
κλειστών επαγγελμάτων

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΟΝΑ

Ανατροπές
και μάλιστα

άμεσα στην αγορά όπως
στην κυριακάτικη λειτουργία

των καταστημάτων το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρ
μακείων και των αρτοποιείων
αλλά και στη διάρκεια ζωής του
γάλακτος δεσμεύεται να κάνει η
κυβέρνηση με βάση τη συμφωνία
των ηγετών των χωρών της Ευ
ρωζώνης

Πρόκειταιγια τομείς της αγοράς

όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει
στις αλλαγές που είχε θεσπίσει

η προηγούμενη κυβέρνηση
και οι οποίες μάλιστα δεν υιοθετούσαν

πλήρως τις συστάσεις του
ΟΟΣΑ Τώρα η σημερινή κυβέρνηση

υποχρεώνεται να προχωρήσει

στην πλήρη απελευθέρωση
και συναντά μάλιστα τις πρώτες
αντιδράσεις επαγγελματικών
ομάδων Ηδη ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος κήρυξε

24ωρη απεργία για αύριο 15
Ιουλίου

Με βάση το κείμενο της Συνόδου

των 18 χωρών της Ευρω
ζώνης η κυβέρνηση σε συμφωνία

με τους θεσμούς κυρίως
πρέπει Να προχωρήσει οε πιο
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην
αγορά προϊόντων με σαφές χρονοδιάγραμμα

για την υλοποίηση
όλων των συστάσεων της εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ I μεταξύ
άλλων για τη λειτουργία των εμπορικών

καταστημάτων την
Κυριακή τις περιόδους εκπτώσεων

το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων το γάλα και τα
αρτοποιεία εκτός από τις συστά¬

σεις για τα μη υποχρεωτικώς
συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά

προϊόντα οι οποίες θα εφαρμοστούν

σε επόμενο στάδιο καθώς

και για το άνοιγμα των μα
κροοικονομικώς κρίσιμων κλειστών

επαγγελμάτων π.χ ακτοπλοϊκές

μεταφορές Στο πλαίσιο
των επακόλουθων ενεργειών
σύμφωνα με την εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ II πρέπει να συμπεριληφθεί

στις προαπαιτούμενες
δράσεις η μεταποίηση Σημειώνεται

ότι στην εργαλειοθήκη II
περιλαμβάνονται τα τρόφιμα
ποτά και τα πετρελαιοειδή

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση
με την εξουσιοδότηση που είχε

λάβει από τιι Βουλή έχει δεσμευτεί
και για το άνοιγμα κλειστών

επαγγελμάτων και συγκεκριμένα
των μηχανικών των συμβολαιογράφων

των αναλογτστών και
των δικαστικών επιμελητών
Άρση εμποδίων προβλέπεται και
για τις ενοικιάσεις τουριστικών
κατοικιών

Επιπλέον σύμφωνα πάλι με
το κείμενο που ψηφίστηκε την
περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση

αναμένεται να προχωρήσει
και στην άρση γραφειοκρατικών
εμποδίων για τις επιχειρήσεις
μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικών

υπηρεσιών μιας στάσης
όπως επίσης και στην κατάργηση
δικαιολογητικών για την έναρξη
λειτουργίας δραστηριοτήτων

Μέσα από τις ίδιες δεσμευτικές
ενέργειες ξεχωρίζουν επίσης

η διενέργεια νέων μελετών από
τον ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του
ανταγωνισμού σιους κλάδους του
χονδρικού εμπορίου των κατασκευών

του ηλεκτρονικού εμπορίου

και των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Για τις νέες εργαλειοθήκες

η κυβέρνηση θα παρουσιάσει

τις προτάσεις της στο
πρώτο τρίμηνο του 20 16 ώστε να
εφαρμοστούν στο δεύτερο τρίμηνο

της ίδια χρονιάς
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Λουκέτο στα φαρμακεία αύριο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας

Με 24ωρη απεργία
απαντούν οι φαρμακοποιοί

Για το καθεστώς

ιδιοκτησίας των φαρμακείων
και την απελευθέρωση
των ΜΗΣΥΦΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάζουν
ρολά την Τετάρτη

οι φαρμακοποιοί
απαντώντας στανέα μέτρα

που περιέχονται στη συμφωνία με
τους θεσμούς για το καθεστώς ιδιοκτησίας

των φαρμακείων και το
άνοιγμα της πώλησης των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
ΜΗΣΥΦΑ Μάλιστα ετοιμάζουν

κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
ενάντια στη διάλυση του φαρμακευτικού

ιστού της χώρας
Την 24ωρη απεργία δεν συμμετέχουν

τα διευρυμένα φαρμακεία

αποφάσισε χθες το Δ.Σ του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

ΠΦΣ υπογραμμίζοντας
ότι τα φαρμακεία δεν είναι απλές
εμπορικές επιχειρήσεις,η υγεία δεν
είναι εμπορεύσιμο αγαθό και το
φάρμακο δεν είναι κοινό καταναλωτικό

προϊόν
Τα μέτρα που περιέχονται στη

συμφωνία και αφορούν τον κλάδο
των φαρμακοποιών περιέχονται
στην Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για
την οποία απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα

εφαρμογής της Μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονται αλλαγές
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
φαρμακείων αλλά και η πλήρης

απελευθέρωση της αγοράς των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
ΜΗΣΥΦΑ

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι

κόκκινη γραμμή για τους
φαρμακοποιούς οιοποίοι εκτιμούν
πως το φαρμακείο αποσυνδέεται
με αυτόν τον τρόπο από τον φαρμακοποιό

καθώς θα μπορεί να ανοίγει

φαρμακείο οποιοσδήποτε και
όχι μόνο ο κάτοχος πτυχίου

φαρμακευτικής

όπως ισχύει σήμερα
Είναι απαράδεκτο να αντικαθίσταται

ο επιστήμονας φαρμακοποιός
και το φαρμακείο από απρόσωπα
και ανέλεγκτα καταστήματα

λιανικής με αποκλειστικό σκοπό
το κέρδος σημειώνουν

Αλλά και τα ΜΗΣΥΦΑ και
συγκεκριμένα το ζήτημα της διάθε
σής τους και από τα σούπερ μάρκετ
αποτελεί καυτό ζήτημα για τον
κλάδο Η τιμολόγηση των φαρμά¬

κων αυτών απελευθερώνεται από
τις αρχές του 20 1 7 η διάθεσή τους
όμως μέχρι σήμερα γίνεται αποκλειστικά

από το κανάλι των φαρμακείων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε
χθες ο ΠΦΣ αναφέρει ότι η ελληνική

κυβέρνηση βαδίζοντας στα
χνάρια της προηγούμενης υποκύπτει

στις απαιτήσεις των μεγάλων
συμφερόντωνκαι των δανειστών
Είναι περίεργο σημειώνει να επιχειρούν

να εφαρμόσουν στην Ελλάδα

μέτρα που δεν ισχύουν ούτε
στη Γερμανία για να προσθέσει
ότι είναι τουλάχιστον ύποπτο να
επιχειρείται να αφανισθεί το φαρμακείο

της γειτονιάς και των ακριτικών

περιοχών
Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουρά
ντος δήλωσε Οταν ο ίδιος ο

πρωθυπουργός μετεκλογικά μιλά

για υφαρπαγή της υπογραφής
του ΟΟΣΑ από την προηγούμενη
κυβέρνηση και μετά από λίγες
μέρες έρχεται να την προτείνει για
εφαρμογή υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας

όχι μόνο του ίδιου αλλά και
ολόκληρης της σημερινής κυβέρνησης

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΩΝ Εν τω μεταξύ

πονοκέφαλο αναμένεται
να προκαλέσει στην κυβέρνηση το
αίτημα των Ευρωπαίων για ανάκληση

των νομοθετικών πράξεων
που ελήφθησανχωρίςm σύμφωνη
γνώμη των θεσμών Στην Υγεία η
νομοθετική δραστηριότητα περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων την κατάργηση

του δευρου στα νοσοκομεία

την τροπολογία για αντικατάσταση

των διοικητών στα νοσοκομεία

ενώ οτον αέρα είναι και η
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των
ανασφάλιστων

Αντίθετα δεδομένα θεωρούνται
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην
πρόταση που εστάλη στους θεσμούς
από την κυβέρνηση και αφορούν
την καθολική ουνταγογράφηση
φαρμάκων με βάση τη δραστική
ουσία μείωση των τιμών σε offpatent

και γενόσημα φάρμακα
κατά 50 τηςτιμήςτων πρωτοτύπων
και κατά 32,5 αντίστοιχα είσπραξη

clawback το 2014 και επέκταση
του μέτρου το 2015 και το 2016 καθώς

και μείωση των δαπανών για
διαγνωστικές εξετάσειςστο όριο του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ
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Αύριο το νομοσχέδιο

Πρώτο κύμα
αυξήσεων
στη φορολογία
Ο Ψηφίζονται αύριο τα μέτρα

για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ

β Αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου
η αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης

Ο Αυξάνεται στο 28 από 26
η φορολογία στις επιχειρήσεις

Ο Καταργούνται φοροαπαλλαγές και
εξαιρέσεις για τους αγρότες σελ 8

ΜΕΤΡΑ

Ποιες αλλαγές στα εργασιακά ασφαλιστικό

και συντάξεις θα φέρει η ψήφιση

της συμφωνίας με τους δανειστές
της χώρας Σελ 8
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Με την ψήφιση αύριο στη Βουλή των φορολογικών μέτρων της συμφωνίας

Ερχεται το πρώτο κύμα φόρων
Οι πρώτες φορολογικές

παρεμβάσεις αφορούν στις αλλαγές

του ΦΠΑ με σαρωτικές μετατάξεις

από τους χαμηλούς συντελεστές

στους υψηλότερους και τη

διεύρυνση της φορολογικής βάσης

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Το
πρώτο κύμα φόρων αναμένεται

να ξεσπάσει εντός της εβδομάδας

με την ψήφιση αύριο στην
Ολομέλεια της Βουλής των μέτρων που

προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης
με τους εταίρους

Οι πρώτες φορολογικές παρεμβάσεις
αφορούν στις αλλαγές του ΦΠΑ με σαρωτικές

μετατάξεις από τους χαμηλούς
συντελεστές ΦΠΑ στους υψηλότερους
και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Σε επόμενοστάδιο και συγκεκριμένα
τον Σεπτέμβριο θα προωθηθούν οι

αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με
ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο Ειδικότερα

σε πρώτη φάση η συμφωνία
φέρνειi Αναημήσεις στην αγορά μέσωτων
αλλαγών στο καθεστώς ΦΠΑ που

ενεργοποιούνται

άμεσα Το νέο καθεστώς
προβλέπει τρεις συντελεστές ΦΠΑ

1 6 αντί6,5 για τα φαρμακευτικά
είδη ης εκδόσεις βιβλίων και τα εισιτήρια

των θεάτρων
11 3 για βασικά είδη διατροφής και

φρέσκα τρόφιμα όπως φρούτα λαχανικά

γάλα κρέας ψάρια ψωμί νωπό διαμονή

σε ξενοδοχεία απότον Οκτώβριο
του 2015 λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος φυσικού αερίου και ύδρευση
αλλά όχι αποχέτευση

123 γιαόλατα υπόλοιπα αγαθά και
υπηρεσίες τον κλάδο της εότιασης ης
μεταφορές ενώ για πρώτη φορά θα επιβληθεί

ΦΠΑ στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ Μόνο από τις ανατιμήσεις

των μεταποιημένων συσκευασμένων

και κονσερβοποιημένων
τροφίμων οι ετήσιες επιβαρύνσεις υπολογίζεται

ότι θα κυμανθούν από 345 έως
460 ευρώ Συγκεκριμένα αν ληφθεί
υπόψη ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη
κάθε μέσου νοικοκυριού για αγορές
μεταποιημένων συσκευασμένων και
κονσερβοποιημένων τροφίμων κυμαίνεται

σήμερα από 75 έως και 1 00 ευρώ
η ανατίμηση των προϊόντων αυτών
κατά 8,85 λόγω της αύξησης του ΦΠΑ
θα έχει ως συνέπεια η δαπάνη αυτή να
κυμαίνεται πλέον από 81,63 έως και
108,85 ευρώ και τα αντίστοιχα ετήσια
έξοδα να αυξηθούν από 3.900 5.200

ευρώ σε 4.245 5.660 ευρώ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Για
τα νησιά του Αιγαίου ενδεχομένως από
τον Οκτώβριο να καταργηθεί το ειδικό
καθεστώς της έκπτωσης του 30 των
συντελεστών ΦΠΑ

Η κατάργηση θα είναι σταδιακή μέχρι

το τέλος του 2016 αλλά η αρχή θα

γίνει άμεσα με τους πιο δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς

Ζ Αυξημένους φόρους στα εισοδήματα

λόγω αύξησης εισφοράς αλληλεγγύης
Θα τεθεί σε ισχύ άμεσα και αναδρομικά

από την 1η Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης
η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης και
η ενσωμάτωσή της στα εισοδήματα Σε
κάθε περίπτωση τους επόμενους μήνες
πολλοί φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις

στις αποδοχές τους
3 Περισσότερους φόρους για τους

αγρότες Καταργούνται απαλλαγές και
εξαιρέσειςγια αγροτικές επιδοτήσεις και
αποζημιώσεις Επίσης με την κατάργηση
του ειδικού φορολογικού καθεστώτος
μέχρι το 20 1 7 οι αγρότες θα φορολογού

Ανατιμήσεις
Ο Μόνο από τις
ανατιμήσεις των
μεταποιημένων συσκευασμένων

και

κονσερβοποιημένων
τροφίμων οι

ετήσιες επιβαρύνσεις

υπολογίζεται
άτι θα κυμανθούν
από 345 έως 460
ευρώ

Η συμφωνία
προβλέπει

Ο Αυξημένους
φόρους στα εισοδήματα

λόγω
αύξησης εισφοράς
αλληλεγγύης Θα
τεθεί σε ισχύ άμεσα
και αναδρομικά από

την 1η Ιανουαρίου
2015
Ο Περισσότερους
φόρους για τους
αγρότες Καταργούνται

απαλλαγές και
εξαιρέσεις για
αγροτικές επιδοτήσεις

και
αποζημιώσεις

νται με συντελεστή 26 από το πρώτο
ευρώ μαζί με προκαταβολή φόρου που
θα φθάσει στο 1 00 όπως και των ελευθέρων

επαγγελματιών Επίσης διακόπτεται

η ευνοϊκή μεταχείριση του αγροτικού

πετρελαίου
4£ Αύξηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης

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
5Αύξηση φορολογίας σης επιχειρήσεις

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης

των επιχειρήσεων στο 28 από
26 Επίσης αυξάνεται σταδιακά η προκαταβολή

φόρου στο 1 007 από 80 που
ισχύει σήμερα για τις ανώνυμες εταιρεί 1 ί
ες και ΕΠΕ και από 55 για τις προσωπικές

εταιρείες
6 Φόρους στιςναυτιλιακέςεταιρείες

Το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση φόρου
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κατάργηση

προνομίων εφοπλιστών
Αμεση εφαρμογή του φόρου 20

επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν

οι δημοσιονομικοί στόχοι του παραπάνω
πακέτου μέτρων θα ενεργοποιηθούν οι
εφεδρείες Πρόκειται για

Αύξηση του φόρου στα εισοδήματα
απόενοίκια Ο φορολογικόςσυντελεστής
θα αυξηθεί από 1 1 στο 1 5 γτα εισόδημα

έως 12.000 ευρώ 160 εκατ ευρώ και
αύξηση του συντελεστή από 33 σε 35

για τα ποσά άνω των 12.000 ευρώ
Αύξηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων

Ο συντελεστής φόρου σης
επιχειρήσεις από 28 θα αυξηθεί στο
29
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Ωρες ευθύνης και δοκιμασίας

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εισέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την επιστροφή του χθες το απόγευμα από τις Βρυξέλλες

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Εως αύριο
à Εξορθολογισμός ΦΠΑ μέτρα

βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού
νομική ανεξαρτησία ΕΛΣΤΑΤ

Εως τις 22 Ιουλίου
Επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας

υιοθέτηση οδηγίας για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών

ιδρυμάτων

Σε δεύτερη φάση
J Μεταρρυθμίσεις στο συνταξιο™

δοτικό και αντιστάθμιση των επιπτώσεων

από απόφαση του ΣτΕ

ρήτρα μηδενικού ελλείμματος
επανεξέταση και εκσυγχρονισμός

των συλλογικών διαπραγματεύσεων

των εργατικών κινη¬

τοποιήσεων και των ομαδικών
απολύσεων

J Μεταρρυθμίσεις στην αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών με
απελευθερώσεις στη λειτουργία
των εμπορικών καταστημάτων
την Κυριακή στις περιόδους εκπτώσεων

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

των φαρμακείων στο γάλα
και στα αρτοποιεία και ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ

JΒήματα ενίσχυσης των τραπεζών
με πρόβλεψη για τα κόκκινα
δάνεια την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης

του ΤΧΣ και των πιστωτικών

ιδρυμάτων ιδίως με

την εξάλειψη κάθε πιθανότητας
πολιτικών παρεμβάσεων

Σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου
με έδρα την Ελλάδα όπου θα μεταφερθούν

περιουσιακά στοιχεία
ύψους 50 δισ ευρώ τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τις ανακε
φαλαιοποιήσεις το χρέος την
ανάπτυξη

Ενίσχυση και αποπολιτικοποίπση
της δημόσιας διοίκησης εξομάλυνση

της συνεργασίας με τους
θεσμούς τροποποίηση νομοθετικών

πράξεων που δεν συνάδουν
με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου

Οι πιθανές χρηματοδοτικές
ανάγκες του προγράμματος
υπολογίζονται μεταξύ 82 και 86
δισ ευρώ Ειδικό αποθεματικό
ασφαλείας για τις τράπεζες
έως 25 δισ με άμεσα διαθέσιμα

10 δισ

Οι κίνδυνοι της μη ταχείας ολοκλήρωσης

των διαπραγματεύσεων
βαρύνουν πλήρως την

Ελλάδα ενώ η Αθήνα θα ζητήσει
τη συνέχιση της στήριξης

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

παρακολούθηση και
χρηματοδότηση από τον Μάρτιο

του 2016

Το δραματικό παρασκήνιο της 1 7ωρης Συνόδου
To Grexit παιζόταν έως ης 6 π μ χθες Η καταλυτική παρέμβαση Τουσκ Τα τηλεφωνήματα των κυβερνητικών εταίρων από Βερολίνο και Χάγη

Γης ανταποκρίτριας μας σιις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Το πιο δραματικό 48ωρο από την ένταξη Tns Ελ
Xàôas στην Ε.Ε εξελίχθηκε το Σαββατοκύριακο
Otis Βρυξέλλε5 Η θέση Tns Ελλάδαε στο ευρώ
κρεμόταν κυριολεκτικά από μία κλωστή ακόμα
και δύο ώρεε πριν από τη συμφωνία και xtopis
παρασκηνιακέε διαβουλεύσειε τηλεφωνήματα
και παρεμβάσειε αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα
θα βρισκόταν αντιμέτωπη με Tis καταστροφικέ5
συνεπές μια5 χρεοκοπίαβ και εξόδομ από την
κοινή νομισματική ένωση Μετά από 31 ώρεε
διαπραγμάτευση σε λιγότερο από δύο 24ωρα
στα οποία εξελίχθηκαν δύο Eurogroup και μία
17ωρη Züvoöos Kopu<pàs οι 19 nYÉTes Tns Eu
ρωζώνηΒ έφτασαν xdcs το πρωί σε σκληρή
συμφωνία για περαιτέρω χρηματοδότηση Tns
Ελλάδα5 σε ένα νέο πρόγραμμα

Ηταν μία νύχτα που χώρισε την Ευρωζώνη
στα δύο με τη Γαλλία την Ιρλανδία και την
Ιταλία στο πλευρό Tns Ελλάδαε και τη Γερμανία

την Ολλανδία τη Φινλανδία μεταξύ
άλλων να βρίσκονται απέναντι Tns απαι
Tcjvras όλο και πιο oxAnpous öpous Οι ηγέτεε
χωρισμένοι σε υπο-ομάδε5 ανέλυαν γραμμή
γραμμή Tis προτάσε Η απειλή ότι θα αποχωρήσουν

από την αίθουσα ακούστηκε από
κάποιουε ηγέτε3 τα ξημερώματα για να
λάβουν την απάντηση από τον πρόεδρο του
Συμβουλίου Ν Τουσκ ότι συγγνώμη δεν
μπορείτε να βγείτε από το δωμάτιο πριν
υπάρξει λύση λέει Eupomaios αξιωματούχο5
με γνώση των συζητήσεων

Ιδιαίτερα σκληροί εμφανίστηκε ο Ολλανδ05
npco8unoupYös Μαρκ Ρούτε ο onoios έφτασε
στη Σύνοδο με έγγραφο που είχε τα οκτώ σημεία
που κατά την άποψή του η ελληνική κυβέρνηση

έχει κάνει μονομερεί5 ενέργειεε Ο κ Ρούτε
μίλησε για προσλήψειε και την επαναλειτουργία
Tns ΕΡΤ και xcopis να ζητήσει από τον κ Τσίπρα
να την ξανακλείσει ανέφερε ότι οι προσλήψε
έγιναν xiopis να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των
θεσμών Λίγο αργότερα σε κάποιο διάλειμμα ο
Ιταλ05 πρωθυπουργόδ Μ Ρέντσι σύμφωνα με
αξιωματούχο συνάντησε στον διάδρομο έξω
από την αίθουσα τον κ Ρούτε και τον επέπληξε
για τη σκληρή στάση που είχε κρατήσει

Γα δύο στρατόπεδα
των χωρών της Ευρωζώνης
η σκληρή στάση του Ολλανδού
πρωθυπουργού και
οι τετραμερείς συναντήσεις

Η κρισιμότερη ώρα όμωε ήταν otis έξι χθε5
το πρωί Επειτα από περίπου 14 ώρεε διαπραγματεύσεων

και με Kânoious ηγέτε5 να
κοιμούνται για λίγο μέσα στην αίθουσα η
έξοδοε από το ευρώ δεν είχε αποφευχθεί
Εκείνη την ώρα ο Künpios κυβερνητικόε εκ
πρόσωποε Ν Χριστοδουλίδηε γράφει στο twitter

Το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο νέα
διακοπή για διαβουλεύσεΐ5 Σύμφωνα με Ευρωπαίο

αξιωματούχο η Σύνοδθ5 διακόπτεται
και στην τετραμερή συνάντηση που γίνεται
για άλλη μία φορά ανάμεσα otous κ.κ Μέρκελ
Ολάντ Τσίπρα και Τουσκ το ενδεχόμενο
Grexit ήταν πλέον πιο πιθανό από ποτέ Το
βασικό αγκάθι ήταν η πίεση που ασκούσε
η κ Μέρκελ στον Ελληνα πρωθυπουργό να
δεχθεί τον όρο για το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων
αξίαε 50 δισ το οποίο να χρησιμοποιηθεί εξ
ολοκλήρου για την αποπληρωμή του xpéous

Πολλοί ηγέτε5 ανάμεσά tous και ο πρόεδρο3
Tns Επιτροπήε Ζ Κ Γιουνκέρ γνώριζαν ότι
δεν θα μπορούσε να το δεχτεί η ελληνική
πλευρά και ότι ήταν περισσότερο διαπραγματευτικό

χαρτί Tns γερμανικήε πλευράβ Αντίστοιχα

ο Ελληνα πρωθυπουργ05 είχε τραβήξει
κόκκινη γραμμή για τη μη συμμετοχή του
ΔΜΤ στο επόμενο πρόγραμμα

Εκείνη τη δύσκολη στιγμή που τα πράγματα
είχαν κολλήσει σύμφωνα με καλά πληροφο
ρημένε nnyés δέχονται συγχρόνωβ και η
καγκελάριοε Μέρκελ και ο πρωθυπουργόε
Tns Ολλανδίαε Ρούτε τηλεφωνήματα από
tous κυβερνητικούδ tous εταίροι Στη μία
τηλεφωνική γραμμή ο Γερμαν05 Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ και από την άλλη ο Ολλανδόε
Ντίεντερικ Σαμσόν και οι δύο σοσιαλδημο
κράτε5 είπαν λίγο πολύ Μα τι κάνετε
Πρέπει να κλείσετε τη συμφωνία αμέσακ
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σε πρώτη φάση

0 εξορθολογισμός
ίου συστήματος

ΦΠΑ και
η διεύρυνση

της φορολογικής
βάσης για αύξηση

των εσόδων

Αμεσα μέτρα για
τη βελτίωση της

μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας του
συνταξιοδοτικού
συστήματος ως

μέρος συνολικού
προγράμματος
μεταρρύθμισης
των συντάξεων

Ο
Η θέσπιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας

η οποία μπορεί να επιταχύνει σημαντικά
τη δικαστική διαδικασία και να μειώσει

τις δαπάνες

Σε δεύτερη φάση

Η διασφάλιση
της πλήρους

νομικής
ανεξαρτησίας
της ΕΛΣΤΑΤ

Εναρξη
λειτουργίας του
Δημοσιονομικού

Συμβουλίου
πριν από την

οριστικοποίηση
του μνημονίου
συνεννόησης

Εισαγωγή
ημιαυτόματων

περικοπών
δαπανών

σε περίπτωση
παρεκκλίσεων

από φιλόδοξους
στόχους

πρωτογενούς
πλεονάσματος

Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων με τη συνδρομή της Ε.Ε

Μετά τη νομική εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων μέτρων και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων από την ελληνική
Βουλή μπορεί να δοθεί στους θεσμούς η εντολή διαπραγμάτευσης μνημονίου συνεννόησης Για να γίνει αυτό θα
πρέπει η ελληνική πλευρά σε συμφωνία με τους θεσμούς

Να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο
συνταξιοδοτικό

Να προσδιορίσει πολιτικές ώστε να αντισταθμίσει
πλήρως τον δημοσιονομικά αντίκτυπο της απόφασης

του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά
με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012

Να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος
ή εναλλακτικά μέτρα που θα συμφωνηθούν αμοιβαία έως

τον Οκτώβριο του 2015

Να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις
στην αγορά προϊόντων με σαφές χρονοδιάγραμμα

εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ I που θα αφορούν
μεταξύ άλλων α τη λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων την Κυριακή β τις περιόδους

εκπτώσεων γ το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων

δ το γάλα και τα αρτοποιεία
Σε επόμενη φάση ακολουθούν τα ΜΥΣΥΦΑ

καθώς και το άνοιγμα
των κρίσιμων κλειστών επαγγελμάτων

και η μεταποίηση

Να προχωρήσει
στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Να προχωρήσει σε αυστηρή επανεξέταση και
εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων

των εργατικών κινητοποιήσεων και των ομαδικών
απολύσεων

Να γίνουν βήματα ενίσχυσης των τραπεζών με
πρόβλεψη για τα κόκκινα δάνεια την ενδυνάμωση

της διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των πιστωτικών
ιδρυμάτων ιδίως με την εξάλειψη κάθε πιθανότητας

πολιτικών παρεμβάσεων

Να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις ελληνικά
περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο

Ταμείο με έδρα την Ελλάδα Υπολογίζονται έσοδα 50 δισ

Να αποπολιτικοποιήσουν την ελληνική δημόσια
διοίκηση πρώτη πρόταση μέχρι τις 20 Ιουλίου

Να εξομαλυνθεί η συνεργασία με τους θεσμούς
με επιτόπιες εργασίες τους στην Αθήνα Η κυβέρνηση

οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί
με τους θεσμούς όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια

Φ
Να τροποποιήσει νομοθετικές πράξεις που δεν

συνάδουν με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου
ή να προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα

Οι κίνδυνοι
της μη ταχείας
ολοκλήρωσης
των διαπραγματεύσεων
βαρύνουν ηλήρως
την Ελλάδα

Εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά
με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει εάν
χρειαστεί πιθανά πρόσθετα μέτρα πιθανή παράταση
των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής δεν θα
γίνει απομείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους

Για την ενίσχυση Η Ελλάδα θα ζητήσει
της ανάπτυξης
η Ε.Ε θα
κινητοποιήσει

35 δισ

τη συνέχιση της στήριξης
του ΔΝΤ παρακολούθηση
και χρηματοδότηση
από τον Μάρτιο
του 2016

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η χρηματοδότηση
γέφυρα αποτελεί
ένα γρίφο
Γρίφο αποτελεί ακόμα και μετά τη χθεσινή συμφωνία για
νέο πρόγραμμα ο ipônos που θα καλύψει Tis χρηματοδοτικέβ
ms ανάγκεε xis επόμενε3 εβδομάδεε η Ελλάδα και μέχρι
να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το νέο πρόγραμμα
και αρχίσει η καταβολή δόσεων Η χρηματοδότηση
γέφυρα αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο θέμα τεχνικά
νομικά χρηματοδοτικά δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί η
λύση είπε ο Γερούν Νχάισελμπλουμ μετά τη λήξη του
προγραμματισμένου Eurogroup

Και αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα παράδοξο να μη
λυθεί άμεσα ιδιαίτερα μετά την έμπρακτη θέληση του
Ελληνα πρωθυπουργού να δεχθεί όλουε tous δύσκολουβ
ôpous προκειμένου να πραγματοποιηθεί συμφωνία

Αυτή η ενδιάμεση χρηματοδότηση ùipous 7 δισ ευρώ
για τον Ιούλιο θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει η
Ελλάδα xis άμεσε3 οφειλέ3 τηε npos την ΕΚΤ και το ΔΝΤ
Η πρώτη οφειλή είναι τα ομόλογα Tns ΕΚΤ αξίαε 3,5 δισ
ευρώ που λήγουν axis 20
Ιουλίου Μαζί με αυτή τη λή m
ξη είναι και η οφειλή Tns
Ελλάδα5 npos το ΔΝΤ αξία5
άνω των 2 δισ 1,6 δισ από
τον Ιούνιο και άλλα περίπου
450 εκατ που δεν καταβλήθηκαν

χθε3 που πρέπει να
αποπληρωθεί και αυτό την
ίδια ημερομηνία καθώε το
Ταμείο είναι ο πιστωτήΒ που
αποπληρώνεται πρώτοε senior

creditor TIpos το Ταμείο
υπάρχουν άλλεε δύο υποχρεώσει

Μία την 1η Αυγούστου

ùiJjous περίπου 190
εκατ ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψει στο ΔΝΤ
και τα περίπου 600 εκατ που είχε χρησιμοποιήσει τον
Μάιο από τον ειδικό λογαριασμό του Ταμείου για να κα
ταβάλει τη δόση εκείνου του μήνα

Enions με τα 7 δισ θα εξοφληθεί και η δόση npos την
ΤτΕ 472 εκατ ευρώ που δεν πληρώθηκε otis 30 Ιουνίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι évas xpônos για να εκταμιευθεί
το ποσό των 7 δισ είναι να διαθέσει η Ελλάδα ions αξία5
ενέχυρα Ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει κάποια απόφαση

Τα επόμενο βήματα για να εξασφαλιστεί το πρόγραμ
μα-γέφυρα είναι τα ακόλουθα χθε συνεδρίασαν τεχνικά
κλιμάκια για να εξετάσουν Tis διαθέσιμεε επιλογέε καθώβ
δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία που μπορεί να
ακολουθηθεί Σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει το Euro
working Group για να συζητήσει το θέμα και σήμερα το
απόγευμα ή αύριο το πρωί θα συνεδριάσουν οι υπουργοί
xns ΕυρωζώνηΒ με τη σειρά tous για να δώσουν το τελικό
πράσινο φωβ γιο τη λύση που θα έχει αποφασιστεί

Συγχρόνωε otis Βρυξέλλεε αναμένουν την ψηφοφορία
Tns ελληνική5 Βουλή5 την Τετάρτη για να ξεκινήσει επίσημα
η διαπραγμάτευση Μόλιβ γίνει αυτό και οι θεσμοί δώσουν
το πράσινο φακ ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε ήταν
και αυτή που είχε συμφωνηθεί με τη σειρά tous τα έξι κοινοβούλια

Γερμανία Αυστρία Ολλανδία Σλοβακία Εσθονία
Φινλανδία θα πρέπει να ψηφίσουν την έγκριση για την
έναρξη των διαπραγματεύσεων Πέμπτη και Παρασκευή
Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί Eurogroup
μέσω τηλεδιάσκεψη το οποίο και θα δώσει την τελική έγκριση

για την έναρξη των διαπραγματεύσεων
Κατά τη διάρκεια του χθεσινού Eurogroup ο κ Ντάισελμ

πλουμ κέρδισε άλλα δυόμισι χρόνια θητείαε στην προεδρία
του μετά την ψηφοφορία των ΥΠΟΙΚ xns Ευρωζώνη3

Σύμφωνα
με τον Γερούν
Νχάισελμπλουμ
δεν θα είναι εύκολο
να βρεθεί λύση
καθώς πρόκειται για
ένα θέμα περίπλοκο
τεχνικά νομικά
και χρηματοδοτικά
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Ακύρωση 7.500

επαναπροσλήψεων
ζητούν οι δανειστές
Γι θα προτείνει η Αθήνα

Η κυβέρνηση αναμένεται να αντιπροτείνει

στουε θεσμούε τον συμψηφισμό

των επαναπροσλήψεων
με x\s προσλήψειε που έχουν προγραμματιστεί

για το 2015 στο Δημόσιο

εν είδει ισοδυνάμου δημοσιονομικά

μέτρου Βάσει ins véas
συμφωνίαε που υπέγραψε προβλέπεται

η ανάκληση των μονομερών

ενεργειών οι onoies αφορούν

tis περίπου 7.500 επανα
προσλήψειε απολυμένων διαθεσίμων

αλλά και εργαζομένων
στην ΕΡΤ ή ισοδύναμα Σελ 19

Οι δανειστές ζητούν
την ακύρωση 7.500
επαναπροσλήψεων
Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Τον συμψηφισμό των επαναπροσλήψεων με τις προσλήψεις
που έχουν προγραμματιστεί για το 2015 στο Δημόσιο εν
είδει ισοδύναμου δημοσιονομικά μέτρου θα αντιπροτείνει
η κυβέρνηση στους θεσμούς Βάσει της νέας συμφωνίας
που υπέγραψε η κυβέρνηση προβλέπεται η ανάκληση
των μονομερών ενεργειών οι οποίες στο πεδίο του Δημοσίου
αφορούν τις περίπου 7.500 επαναπροολήψεις απολυμένων
διαθεσίμων αλλά και εργαζομένων στην ΕΡΤ Ωστόσο

στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα

αντί τροποποίησης των συγκεκριμένων ενεργειών
η κυβέρνηση να προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα για την
αντιστάθμιση των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν συνεπεία
των ανωτέρων πράξεων

Σε δημόσια τοποθέτησή του ΕΡΤ ο αρμόδιος αναπληρωτής

υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος
Κατρούγκαλος αναφερόμενος στη διαφαινόμενη ανάκληση
των επαναπροσλήψεων δήλωσε πως είναι πρόωρο να
σχολιάζουμε κάτι τέτοιο Θα το δούμε στη συνέχεια

Δεδομένου ότι η επαναπρόσληψη των απολυμένων και
των διαθέσιμων δημοσιών υπαλλήλων συμπεριλαμβάνεται
στις κομβικές εξαγγελίες της κυβέρνησης θα επιχειρηθεί
η διατήρηση του νομοσχεδίου που προβλέπει την επιστροφή
τους στην εργασία τους n οποία έχει δρομολογηθεί και
σε κάποιες περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί

Η κυβέρνηση προτείνει

συμψηφισμό
τους με

τις προσλήψεις
που έχουν

προγραμματιστεί

για
φέτος εν είδει ισοδύναμου

μέτρου
παρατηρείται απόκλιση στον αριθμό των προσλήψεων
δεδομένου ότι στο Μεσοπρόθεσμο καταγράφονταν 11.000
για το 2015 ενώ η κυβέρνηση επέμενε τουλάχιστον μέχρι
πρότινος ότι εν ισχύι είναι αυτό που αναγράφεται στον
προϋπολογισμό ήτοι 15.000 προσλήψεις

Το αν οι θεσμοί θα αποδεχθούν την αντιπρόταση της
κυβέρνησης μένει να αποδειχθεί ωστόσο σε αρνητική περίπτωση

θα πρέπει να ανακληθούν οι επαναπροσλήψεις
1 500 σχολικών φυλάκων 1 800 εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ
1.200 διοικητικών υπαλλήλων πανεπιστημίων 600 καθαριστριών

του υπουργείου Οικονομικών 450 υπαλλήλων
του ΟΑΕΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ 88 υπαλλήλων των
υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης 60 υπαλλήλων

του EOT καθώς και των 1.560 υπαλλήλων της ΕΡΤ
Στην περίπτωση που γίνει δεκτή n πρόταση οι επαναπροσλήψεις

θα ολοκληρωθούν αλλά παραμένει άγνωστο
εάν οι υπολειπόμενες θα επαρκούν για την εξαγγελθείσα
επαναπρόσληψη αδιόριστων του ΑΣΕΠ και την κάλυψη
άλλων αναγκών του Δημοσίου π.χ νοσοκομεία Εν τω
μεταξύ βάσει της συμφωνίας η κυβέρνηση θα πρέπει να
μειώσει περαιτέρω το κόστος της δημόσιας διοίκησης Στην
κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει n εφαρμογή του νέου
μισθολογίου καθώς και n περικοπή επιδομάτων Τέλος ζητείται

η κατάρτιση προγράμματος υπό την αιγίδα της Κα
μισιον για την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης
Η αρχική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την
προσεχή Δευτέρα σε συνεργασία με τους θεσμούς

Στη κατεύθυνση αυτή n
κυβέρνηση θα προτείνει οι
περίπου 7.500 επαναπροσλήψεις

σ.σ δεν υπολογίζεται
η δημοτική αστυνομία καθώς

σε κάθε περίπτωση σι
υπάλληλοι αυτοί απλώς θα
επιστρέψουν στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης va αφαιρεθούν

από τις προβλεπόμενες
για το 2015 προσλήψεις

Στο σημείο αυτό ωστόσο
βρίσκεται ο δεύτερος σκόπελος

που θα κληθεί να
υπερβεί η κυβέρνηση καθώς
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Το άνοιγμα των αγορών
δημιουργεί μέτωπα
με επαγγελματικές ομάδες
Η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει μία σειρά μέτρων 

που σχετίζονται με το άνοιγμα των αγορών
στα οποία είχε αντιταχθεί σφοδρά. Πλέον χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, την εφαρμογή 

του οποίας η κυβέρνηση δεσμεύεται πλέον
να διευρύνει και όχι να καταργήσει. Συνολικά οι
αλλαγές που αφορούν στην απελευθέρωση αγορών 

και επαγγελμάτων, κατ' εφαρμογήν των συστάσεων 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναμένεται να θεσμοθετηθούν 

σε δεύτερη φάση, δηλαδή περί τα τέλη
του καλοκαιριού. Σελ. 18

Το άνοιγμα των αγορών δημιουργεί
μέτωπα με επαγγελματικές ομάδες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αντιμέτωπη με τον εαυτό της,
αλλά και με σειρά επαγγελματικών 

ομάδων αναμένεται να βρεθεί 

το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση, 

καθώς καλείται να
εφαρμόσει σειρά μέτρων που
σχετίζονται με το άνοιγμα των
αγορών και με τα οποία η ίδια
είχε αντιταχθεί τόσο ως αξιωματική 

αντιπολίτευση όσο και
ως κυβέρνηση. Πλέον χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 

τις Κυριακές, μέτρο
την εφαρμογή του οποίου n κυβέρνηση 

δεσμεύεται πλέον να
διευρύνει και όχι να καταργήσει,
σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε
προαναγγείλει κατά την ανάγνωση 

των προγραμματικών της
δηλώσεων.

Συνολικά οι αλλαγές που αφορούν 

στην απελευθέρωση αγορών 

και επαγγελμάτων, κατ'
εφαρμογήν των συστάσεων του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
αναμένεται να θεσμοθετηθούν
σε δεύτερη φάση, ήτοι περί τα
τέλη του καλοκαιριού. Αν και τα
σαφή χρονοδιαγράμματα θα τε-

: θούν στο κείμενο του νέου Μνημονίου, 

τα σχετικό νομοθετήματα
αναμένεται να έρθουν προς ψή¬

φιση περί τα τέλη Αυγούστου και
αφού προηγηθεί διαβούλευση
περίπου ενός μηνός.

Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ τις
οποίες η ελληνική κυβέρνηση
ανέλαβε να νομοθετήσει στο πλαίσιο 

της χθεσινής συμφωνίας με
τους δανειστές είναι, βάσει της
ανακοίνωσης της Συνόδου Κορυφής 

των «19», οι ακόλουθες:
• Εφαρμογή όλων των συστάσεων 

της πρώτης εργαλειοθήκης
ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ που δεν
είχε θεσμοθετήσει η προηγούμενη 

κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται
ότι η προηγούμενη κυβέρνηση
είχε υιοθετήσει περίπου το 85%
των συστάσεων αυτών. Η σημερινή 

κυβέρνηση αναλαμβάνει,
λοιπόν, να θεσμοθετήσει τη λειτουργία 

των εμπορικών καταστημάτων 

τις Κυριακές. Σήμερα,
βάσει του νόμου 4177/2013 επιτρέπεται 

η λειτουργία όλων των
εμπορικών καταστημάτων οκτώ
Κυριακές τον χρόνο, ενώ για τις
υπόλοιπες και για τα καταστήματα 

κάτω των 250 τ.μ. αποφασίζει 
ο οικείος αντιπεριφερειάρ-

χης. Πέρυσι το καλοκαίρι, ο
πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης
Γ. Γιακουμάτος κατ' εφαρμογήν
του προηγούμενου Μνημονίου
είχε αποφασίσει τη λειτουργία
πιλοτικά, για ένα χρόνο, των καταστημάτων 

όλες τις Κυριακές

του έτους σε δέκα περιοχές της
χώρας. Η υπουργική απόφαση
δεν ίσχυσε ποτέ, καθώς η εφαρμογή 

της ανεστάλη από το Συμβούλιο 

της Επικρατείας, ενώ ο
υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης
είχε δεσμευθεί ότι θα τροποποιήσει 

και τον νόμο 4177/2013,
έτσι ώστε τα εμπορικά καταστήματα 

να λειτουργούν το πολύ
τρεις Κυριακές τον χρόνο.

•	Εκπτώσεις: Ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει 

απελευθέρωση των εκπτώσεων, 

υπό την έννοια να έχει το
δικαίωμα η κάθε επιχείρηση να
τις πραγματοποιεί όποτε αυτή
επιθυμεί και να μην καθορίζονται
κεντρικά από το κράτος.

•	Ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων: 

Ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει
την κατάργηση της νομοθεσίας
σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης 

του φαρμακείου πρέπει
να είναι οπωσδήποτε φαρμακοποιός 

και προτείνει να προβλέπεται 

ο υπεύθυνος για τη χορήγηση 

των φαρμάκων να είναι
φαρμακοποιός (ως υπάλληλος).
Η πώληση των μη υποχρεωτικώς
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
και από άλλα κανάλια διανομής
πλην των φαρμακείων περιλαμβάνεται 

στη συμφωνία, αλλά η
υλοποίησή της παραπέμπεται σε
μεταγενέστερη φάση.

•	Απελευθέρωση αγοράς γάλα-

0 ΟΟΣΑ έχει προτείνει απελευθέρωση των εκπτώσεων, υπό την έννοια
να έχει το δικαίωμα η κάθε επιχείρηση να τις πραγματοποιεί όποτε αυτή
επιθυμεί και να μην καθορίζονται κεντρικά από το κράτος.

κτος: Ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει η
διάρκεια ζωής του γάλακτος να
καθορίζεται από τον παραγωγό
και όχι από τα κράτος. Πέρυσι,
ύστερα από θύελλα αντιδράσεων,
θεσμοθετήθηκε απλώς η αύξηση
της διάρκειας ζωής του «φρέσκου» 

γάλακτος από τις πέντε
στις επτά ημέρες.

•	Αρτοποιεία: Ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει 

την άρση των περιορισμών
σχετικά με το τι ονομάζεται αρτοποιείο.

•	Εφαρμογή της δεύτερης εργαλειοθήκης 

του ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο
της εργαλειοθήκης αυτής εξετάστηκαν 

τέσσερις κλάδοι της 
μεταποίησης: 

ποτά, κλωστοϋφαν¬

τουργία - είδη ένδυσης - επεξεργασία 

δέρματος, μηχανήματα -
εξοπλισμός και πετρελαιοειδή.
Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν
τους κλάδους των ποτών και των
πετρελαιοειδών.

Αν και δεν αναφέρονται στην
ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής, 

αλλαγές θα πρέπει επίσης
να αναμένονται σε ό,τι αφορά
ορισμένα «κλειστά» επαγγέλματα
(μηχανικός, συμβολαιογράφος,
αναλογιστής και δικαστικός επιμελητής), 

στον κλάδο των τουριστικών 

μεταφορών, της ακτοπλοΐας, 

της τουριστικής κατοικίας, 

καθώς και στο πεδίο των
χρεώσεων υπέρ τρίτων.
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• Απεργία σε φαρμακεία Εικοσιτετράωρη

απεργία πραγματοποιούν αύριο

οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας αντιδρώντας

στα νέα μέτρα Δεν θα απεργήσουν

τα φαρμακεία με διευρυμένο
ωράριο Σελ 6

Κλειστά αύριο
τα φαρμακεία
όλης της χώρας
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στα χαρακώματα βρίσκονται πλέον
οι φαρμακοποιοί που αντιδρούν
στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού
των φαρμακείων και στην πώληση

των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων από σούπερ μόρκετ
που καλείται να προωθήσει n κυβέρνηση

ως προαπαιτούμενα για
το νέο Μνημόνιο Κατά τη χθεσινή

έκτακτη τηλεδιάσκεψη του
Δ.Σ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου αποφασίστηκε
ομόφωνα εικοσιτετράωρη απεργία

για αύριο Τετάρτη και έπεται
συνέχεια αφού την ίδια ημέρα
θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση

του Συλλόγου για κλιμάκωση

των κινητοποιήσεων Διαφορετική

στάση τηρούν τα φαρμακεία

με διευρυμένο ωράριο καθώς

το Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό
Ινστιτούτο Ελλάδος που τα εκπροσωπεί

αποφάσισε αποχή από
την αυριανή απεργία με το σκεπτικό

ότι στηρίζει και θα στηρίζει
την πατρίδα σε δύσκολες για το
έθνος στιγμές Σημειώνεται ότι
24ωρη απεργία για αύριο ημέρα
ψήφισης από την ελληνική Βουλή
του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων

μέτρων έχουν εξαγγείλει

η ΠΟΕ-ΟΤΑ με σύνθημα
οι αγώνες ενάντια στα Μνημό¬

νια συνεχίζονται και η ΑΔΕΔΥ
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν έντονα

στην άμεση αλλαγή του ιδιοκτησιακού

καθεστώτος των φαρμακείων

που ζητούν τα κράτη-μέ
λη της Ευρωζώνης και ειδικότερα
στη δυνατότητα οποιουδήποτε
νομικού ή φυσικού προσώπου να
ανοίξει φαρμακείο Σύμφωνα με
το κείμενο στο οποίο συμφώνησαν
χθες κυβέρνηση και εταίροι σε
δεύτερο χρόνο θα πρέπει να απελευθερωθούν

τα κανάλια διανομής
των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων που σημαίνει ότι θα
μπορούν να πωλούνται και από
τα σούπερ μόρκετ ενώ είναι σαφές
ότι οι προσδοκίες των φαρμακευτικών

συλλόγων για επιστροφή
σε πιο σφικτό ωράριο φαρμακείων

για το οποίο είχε δεσμευθεί
ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής με τη νέα συμφωνία

σβήνουν
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

που εξέδωσε ο ΠΦΣ οι
φαρμακοποιοί αντιδρούν στις
αποφάσεις δανειστών και κυβέρνησης

που οδηγούν στη διάλυση
της φαρμακευτικής περίθαλψης
και θεωρούν τα φαρμακεία απλές
εμπορικές επιχειρήσεις την υγεία
εμπορεύσιμο αγαθό και το φάρμακο

κοινό καταναλωτικό προϊόν
Ο ΠΦΣ κατηγορεί την κυ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι φαρμακοποιοί αύριο αντιδρώντας έντονα στην άμεση αλλαγή του ιδιοκτησιακού

καθεστώτος των φαρμακείων που ζητούν τα κράτη-μέλη της Ευρωζωνης

Θα πραγματοποιηθεί
γενική συνέλευση
για κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων
ενάντια στη συμφωνία

βέρνηση ότι βαδίζοντας στα χνάρια

της προηγούμενης υποκύπτει
στις απαιτήσεις των μεγάλων σύμ
φερόντων και των δανειστών
και χαρακτηρίζει τουλάχιστον

ύποπτο να επυίειρειται η εφαρμογή

μέτρων που δεν ισχύουν ούτε

στη Γερμανία και ο αφανισμός
του φαρμακείου της γειτονιάς και
των ακριτικών περιοχών Τα έδωσαν

όλα δήλωσε στην Κ o πρόεδρος

του ΠΦΣ κ Κωνσταντίνος
Λουράντος ενώ σχολιάζοντας
την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό τόνισε

ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά

στην Ευρώπη Ο κ Λουράντος

έως χθες το απόγευμα
προσπαθούσε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει

με στελέχη του υπουρ¬

γείου Υγείας Οπως σημείωνε στην
Κ σήμερα κρύβονται όλοι
Η πολεμική διάθεση φάνηκε

από το βράδυ της Κυριακής όταν
ο κ Λουράντος με ανάρτησή του
στο Facebook προειδοποιούσε
την κυβέρνηση σπέρνετε ανέμους

ετοιμαστείτε να θερίσετε
θύελλες Χθες το πρωί έδωσε
στη δημοσιότητα ανοικτή επιστολή

προς τον πρωθυπουργό
στην οποία ανέφερε μετατρέψατε
ένα περήφανο ΟΧΙ σε ένα υπόδουλο

ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
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ΜΗΣΥΦΑ
Για τα ΜΗΣΥΦΑ υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο Χατζηδάκη του 201 4
είχε δοθεί η δυνατότητα εξόδου από τα φαρμακεία με την υπό προϋποθέσεις

διάθεση τους και από σούπερ μάρκετ Η διαδικασία πάγωσε
και μάλιστα στην τελευταία πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς
τους θεσμούς προτείνονταν η διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος
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Ο κουμπαράς
Τι σημαίνει το Ταμείο

καταθέσεις μετοχές τραπεζ
Τα πάνω κάτω έρχονται στον τρόπο
αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων

του Δημοσίου με τον κουμπαρά
του νέου Μνημονίου η λειτουργία
του οποίου θα αλλάξει τα δεδομένα
για κρατικές επιχειρήσεις τράπεζες

μετόχους και καταθέτες Το νέο
υπερταμείο εκποίησης της δημόσιας
περιουσίας που υποθηκεύει μεγάλο
μέρος της αναμένεται να πάρει ως
προίκα όλα τα ασημικά του Δημοσίου

Πολιτική ΧΕΑΙΛΕΖ 8-9

του Μνημονίου
Εκποίησης Περιουσίας για
ών ακίνητα και δημόσια έσοδα
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