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I I

Δηλώσεις στήριξης από υπουργούς
Δεν μπορείς να δραπετεύσεις από

την πραγματικότητα ή παραιτείσαι
ή αναλαμβάνεις την ευθύνη να

διαχειριστείς την τύχη ενός λαού υπογράμμισε

στον Alpha 989 ο υπουργός

Υγείας Π Κουρουμπλής
Δεν πάμε σε κυβέρνηση ειδικού

σκοπού Αν προκύψει θέμα από οποιοδήποτε

κόμμα θα πάμε σε εκλογές

Πάντως κανείς δεν έχει διάθεση

να μιλήσει για εκλογές τώρα
σημείωσε

Στο ίδιο ραδιόφωνο ο αν υπουργός
Αθλητισμού Σι Κοντονής δήλωσε
Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον

να στηρίζει την κυβέρνηση και να
μην ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει

Αν κάποιοι επιλέγουν να καταψηφίσουν

τα νομοσχέδια που φέρει
η κυβέρνηση τότε ακυρώνουν τη
στήριξη στην κυβέρνηση

Για επώδυνη συμφωνία που έχει
πολλές πλευρές μίλησε ο αν υπουργός

Υποδομών Χρ Σπίρτζης
στα Παραπολιτικά όπου χαρακτήρισε

μεγάλη νίκη και της Ελλάδας
και του πρωθυπουργού την ανατροπή

του Grexit μιας συγκεκριμένης
πολιτικής που προχωρούσαν κύκλοι
συντηρητικοί στην Ευρώπη ενός
πραξικοπήματος Παράλληλα σημείωσε

ότι αποτελεί πρόβλημα για
την κυβέρνηση το ότι η συμφωνία
θα περάσει με τις ψήφους της αντιπολίτευσης

τονίζοντας ωστόσο πως
δεν υπάρχει θέμα δεδηλωμένης

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και
στο βάθος εκλογές διέβλεψε ο αντι¬

πρόεδρος της Βουλής Αλ Μηχρό
πουλος στον Alpha 989 υπογραμμίζοντας

ότι σε καμία περίπτωση δεν
βλέπω να φεύγει ο Τσίπρας Τόνισε
επίσης ότι δεν υπάρχει θέμα δεδηλωμένης

ούτε συνταγματικά ούτε
νομικά Είμαστε Αριστερά έκτακτης

ανάγκης υπογράμμισε προσθέτοντας

Υπό άλλες συνθήκες υπό

ομαλές συνθήκες καμιά αριστερή
κυβέρνηση δεν θα δεχόταν να περάσει

Δ Κοδέλας Έχω
υποχρέωση να ψηφίζωΌχι

Εκτιμώντας ότι η χώρα οδηγείται

στην ταπείνωση και σε μια τραγωδία

με ένα τρίτο Μνημόνιο το οποίο
οδηγεί σε κατάλυση της κυριαρχίας
της σε υποθήκευση και ξεπούλημα
του πλούτου της σε μια τεράστια
φτωχοποίηση της κοινωνίας σε συμπίεση

των μικρομεσαίων σε χτύπημα

της πρωτογενούς παραγωγής
ο βουλευτής Αργολίδας Δ Κοδέλας

ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό

λαό από όσους ψήφισαν ΣΥ
ΡΙΖΑ κυρίως για όσα δεν έκανα
για να αποτραπεί αυτή η κατάληξη

αυτοκριτικά αντιμετωπίζω και τη
συμμόρφωση στην κομματική πειθαρχία

για την εκλογή του ΠτΔ και

προανήγγειλε
Σύντομα ύστερα από τρία χρόνια

παρουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
θα επιστρέψω στην κανονική

μου ζωή Μέχρι τότε έχω υποχρέωση
απέναντι στη χώρα στον λαό της

στις νέες γενιές να ψηφίζω Όχι σε
ότι μετατρέπει τη χώρα σε ειδική ζώνη

φτώχειας και λεηλασίας
Ό,τι και να ψηφίσω την έδρα μου

θα την κρατήσω υποστήριξε στο
Βήμα FM ο Γ Ζερδελής βουλευτής
Λέσβου Ψηφίζω Όχι Μεταξύ του
άρτου της εξάρτησης προτιμώ το
ψωμί του ιδρώτα δήλωσε ο Γ Μι
χελογιαννάκης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ Π ΚΑΜΜΕΝΟ

της αγγέλας νταρζανου

Λίστα ίου ΚΕΕΛΠΝΟ με 37 ονόματα

δημοσιογράφων MME ιδιοκτητών

MME και διαφημιστικών εταιρειών

κατέθεσε χθες στο Πειθαρχικό

Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε συνέχεια

καταγγελιών του στη Βουλή
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Κομμένος Η λίστα περιλαμβάνεται
σε ένα είδος απολογιστικής έκθεσης
με τίτλο Εκστρατείες Ενημέρωσης
και Ευαισθητοποίησης για θέματα
Δημόσιας Υγείας όπως αναφέρει
της τελευταίας 5ετίας όμως δεν αναφέρει

ούτε ημερομηνία ούτε και υπογραφή

του συντάκτη της ούτε σε
ποιον απευθύνεται τουλάχιστον το
μέρος που έχει στα χέρια της η Α

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

με ανακοίνωσή του μετά από
πολύωρη σύσκεψη διατηρεί επιφυλάξεις

καθώς στις περισσότερες
των περιπτώσεων τα αντίστοιχα
κονδύλια αφορούν διαφημιστική δαπάνη

Όπως σημειώνει στην παρούσα

φάση και με τα στοιχεία που
κατατέθηκαν σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να συνδεθούν ονόματα

με τυχόν χρηματισμό συμπληρώνει
όμως εκτός εάν μετά την ολοκλήρωση

της έρευνας προκύψουν
πρόσθετα και επαρκή στοιχεία Σε
πρώτη ανάγνωση πάντως τα στοιχεία

περισσότερο φαίνεται να χρήζουν

εισαγγελικής και όχι πειθαρχικής
έρευνας

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ Κομμένος

αφορούν έκθεση απολογισμού
διαφημιστικών δράσεων και τη χρησιμότητα

επένδυσης πόρων σε δράσεις

ενημέρωσης πρόληψης κ.λπ
για την προστασία της ατομικής και
δημόσιας υγείας Όπως αναφέρει η
έκθεση οι εκστρατείες του ΚΕΕΛΠΝΟ

εξαιρούνται από τις διατάξεις
του Δημοσίου Λογιστικού αλλά και από

τις διατάξεις του δημόσιου και ευ

Έρευνα του Πειθαρχικού για δημοσιογράφους
που εμπλέκονται στις καμπάνιες του ΚΕΕΛΠΝΟ

Τόνωση των φίλιων
MME με κρατικό χρήμα

ρύτερου δημόσιου τομέα Αναφέρεται
δε ότι Το ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου

και Πρόληψης Νοσημάτων έχει
διαθέσει 25 εκατ ευρώ για την υλοποίηση

εκστρατειών ενημέρωσης
την τελευταία πενταετία

Στη λίστα με τα 37 πρόσωπα εταιρείες

MME και διαφημιστικές εταιρείες

αναφέρονται ως οι πιο σημαντικές

συνεργασίες βάσει των οποίων

διατέθηκε το ποσόν των 20,88 εκατ

ευρώ εκ των συνολικών 25 εκατ
της τελευταίας πενταετίας Τα μεγαλύτερα

ποσά φέρονται να έχουν λάβει
οι διαφημιστικές εταιρείες Καλιγα
ρίδης 1,77 εκατ ευρώ Cream 1 26 ε
κατ Leo Burnett 4,4 εκατ
Mindwork 1,6 εκατ Fortune 0,37 εκατ

Advocate 0,7 εκατ Υψηλά ποσά
φέρεται να έχουν διατεθεί σε Ant-1

1 εκατ Σκαϊ 0,77 εκατ Mega 0,4 εκατ

Έθνος 0,4 εκατ Βρυώνης 0,7
εκατ Κουρτάκης 0,8 εκατ Τζένος
0,6 εκατ Μαρινάκης 0,5 εκατ Χατζή

νικολάου 0,4 εκατ Χατζής 0,5 εκατ

και χαμηλότερα ποσά στα ονόματα

ιδιοκτητών μικρότερων εφημερίδων

περιοδικών και ιστοτόπων
Τράγκας Ευαγγελάτος Λάλας Ράπτης

Μαυρίκος κ.ά
Το υπόλοιπο ποσό 4,1 εκατ ευρώ

διατέθηκε σε λοιπά μέσα σύμφωνα
με την έκθεση Τα λοιπά μέσα που
αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα
είναι πρακτικά όλες οι εφημερίδες
οι τηλεοπτικοί σταθμοί οι ραδιοφωνικοί

σταθμοί και περιοδικά της Α

θήνας και της Περιφέρειας

Ερωτηματικά
Τα στοιχεία αν και από μόνα τους

δεν διαφωτίζουν ιδιαίτερα εγείρουν
όμως πολλά ερωτηματικά τουλάχιστον

για τις πολιτικές ευαισθητοποίησης

του κοινού των υπουργών

Υγείας τα τελευταία πέντε χρόνια
Είναι γνωστό εξάλλου ότι η κρατική
διαφήμιση έχει χρησιμεύσει στο παρελθόν

για την ενίσχυση φίλιων
MME στις εκάστοτε κυβερνήσεις όμως

ότι αυτό συνεχιζόταν και την περίοδο

των άγριων Μνημονίων γίνεται

τώρα γνωστό

Τα κονδύλια που δαπανήθηκαν ήταν
μόνο χρήματα από το ΕΣΠΑ'Η μήπως
και κονδύλια από τον προϋπολογισμό
του υπ Υγείας σε μια περίοδο που οι
περικοπές στα νοσοκομεία και τα φάρμακα

ήταν θανατηφόρες
Για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια

τα 21 εκατ ευρώ διατίθενται σε μόλις
37 εταιρείες MME ενώ μόλις 4 εκατ
για όλες τις υπόλοιπες Οι 37 δεν είναι

οι πλέον δημοφιλείς
Είναι απορίας άξιο γιατί απουσιάζουν

από την καμπάνια ευαισθητοποίησης

όλα τα μέσα της Αριστεράς
από την Αυγή και το Κόκκινο μέχρι
την Εποχή το tvxs.gr το left.gr
κ.ο.κ Οι αριστεροί δεν αξίζουν καμπάνιας

ενημέρωσης για την αγγελία
τους
Οι αναφερόμενες επιχειρήσεις

MME ή οι δημοσιογράφοι έχουν παραστατικά

τιμολόγια ώστε να δικαιολογήσουν

τα ποσά Και βεβαίως να αποδείξουν

ότι έχουν καταβάλει τον ανάλογο

φόρο
Είναι απολύτως αδιαφανές πού ακριβώς

διοχετεύθηκαν τα ποσά των
διαφημιστικών εταιρειών που ξεπερνούν

τα 10 εκατ ευρώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκτός πραγματικότητας
οι καταγγελίες για δημοσιογράφους

Παντελώς ανυπόστατη είναι η αναφερόμενη λίστα
σε φυσικά πρόσωπα δημοσιογράφων οι οποίοι χρηματίστηκαν

από το ΚΕΕΛΠΝΟ σύμφωνα με ανακοίνωση του
προέδρου Αθανάσιου Γιαννόπουλου

Όπως αναφέρει ειδικότερα ο κ Γιαννόπουλος το
ΚΕΛΠΝ0 ουδέποτε αποζημίωσε οιονδήποτε δημοσιογράφο

φυσικό πρόσωπο αντιθέτως διαχρονικά και
βάσει αρμοδιότητας υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης μέσω των MME τηλεόραση ραδιόφωνο

Τύπος Διαδίκτυο κ.τ.λ Κάθε δράση σημειώ¬

νει σύμφωνα με τα δεδομένα των οικονομικών μας υπηρεσιών

εγένετο με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες

με παραστατικά και παραδοτέα ως επίσης οι κατά

το παρελθόν γενόμενοι έλεγχοι από αρμόδια οικονομικά

όργανα δεν καταλόγισαν ευθύνες ουτε στη διοίκηση
ούτε στους υπαλλήλους του Οργανισμού Καταλήγει

μάλιστα Αυτά που ανεφέρθησαν από τον υπουργό Εθνικής

Αμύνης για μαύρα χρήματα τα οποία εδόθησαν
κατά καιρούς από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε δημοσιογράφους είναι
εκτός πραγματικότητας
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ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΟ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ
ΦΟΡΟΙ
Η λίστα με τα προϊόντα
που ανεβαίνουν σε
ΦΠΑ 23 ποια μένουν
στο 13 και ποια στο 6
Μονιμοποιείται η έκτακτη εισφορά
Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα
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ΑΥΞΗΣΗ του ΦΠΑ από το 13 στο 23 σε πολλά είδη διατροφής στην εστίαση στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
στη διαμονή στα ξενοδοχεία Επιβολή ΦΠΑ 23 στα δίδακτρα των ιδιωτικών φροντιστηρίων μαθημάτων και ξένων γλωσσών

Ο véos ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Ανατιμήσεις

σε πολλά είδη διατροφής

στην εστίαση στα εισιτήρια

μέσων μαζικής μεταφοράς
στη διαμονή στα ξενοδοχεία φέρνει
το νέο καθεστώς ΦΠΑ με βάση το πολυνομοσχέδιο

με τα πρώτα μέτρα της
συμφωνίας που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή Επίσης για πρώτη φορά επιβάλλεται

ΦΠΑ 23 στα δίδακτρα των
ιδιωτικών φρονπστηρίων των κέντρων
εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών

υπολογιστών ενώ σταδιακά

από την 1 η Οκτωβρίου καταργείται
το ειδικό καθεστώς των μειωμένων
κατά 30 συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου

Από την 1η Οκτωβρίου το ειδικό
καθεστώς θα καταργηθεί στα περισσότερο

ανεπτυγμένα νησιά και από
την 1η Ιουνίου 2016 θα καταργηθεί
για τα λιγότερα ανεπτυγμένα ενώ διατηρείται

για τα απομακρυαμένα νη
στά

Η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία
από 6,5 σε 1 3 θα γίνει άμεσα σύμφωνα

με το νομοσχέδιο αν και το
υπουργείο Οικονομικών εξετάζει με
τροπολογία τη μετάθεση του μέτρου
για τον Οκτώβριο

Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ
θα αποφέρουν έσοδα ύψους 2,39 δισ
ευρώ ετησίως εκ των οποίων τα 795
εκ ευρώ το 201 5 Ειδικότερα οι νέες
ρυθμίσεις προβλέπουν

Επιβολή ΦΠΑ 23 στα δίδακτρα
των ιδιωτικών φροντιστηρίων μαθημάτων

ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών

υπολογιστών
Αύξηση του ΦΠΑ από το 1 3 στο

23 στον κλάδο της εστίασης εστιατόρια

ταβέρνες ψητοπωλεία ουζερί
οινομαγειρεία καφετέριες σνακ μπαρ
καντίνες φαστφουντάδικα κ.λπ για
όλα τα μεταποιημένα συσκευααμένα
και κονσερβοποιημένα είδη διατροφής

για τα μ η βασικά νωπά τρόφιμα
τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς

τα κόμιστρα των ταξί τα εισιτήρια

των κινηματογράφων και των
λοιπών θεαμάτων πληντων θεάτρων
για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

παλαιών κατοικιών τις υπηρεσίες

νοσαλείας που παρέχονται από
ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια

τις υπηρεσίες επιδιόρθωσης
και μετατροπής ενδυμάτων και υφασμάτινων

ειδών Οι τιμές των παραπάνω

προϊόντων και υπηρεσιών αναμένεται

στις περισσότερες περιπτώσεις
να ακριβύνουν περίπου κατά 9

Η καταργηση της έκπτωσης κατά
30 θα ισχύσει από την Ιη-10-2015
στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά του
Αιγαίου με το υψηλότερο κατά κεφαλήν

εισόδημα και από την 1 η-6-2016
στα λιγότερο ανεπτυγμένα νηοτά Παραμένουν

σε ισχύ οι μειωμένοι συντελεστές

ΦΠΑ για τα αλέον απομακρυαμένα

νησιά

ΦΠΑ 23 ΑΠΟ 13

τυποποιημένα είδη διατροφής

μακαρόνια
ρύζι αλεύρι καφές κακάο

σοκολάτες παγωτά
είδη ζαχαροπλαστικής

προψημένο ψωμί
προμαγειρεμένα φαγητά

ψωμί του τοστ φρυγανιές

κ.ά

5
Αναψυκτικά

χυμοί
Εστίαση
catering

Π-üiT

□

Εισιτήρια μέσων
μαζικής μεταφοράς

λεωφορείο
αεροπλάνα πλοία κ.ά

και κόμιστρα ταξί

Υπηρεσίες από
συγγραφείς καλλιτέχνες

συνθέτες

Τα φροντιστήρια όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης

και τα κέντρα
ξένων γλωσσών και

ηλεκτρονικών υπολογιστών

σήμερα απαλλάσσονταν

από ΦΠΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 6 ΑΠΟ 6,5

Επισκευή και συντήρηση
παλαιών κατοικιών

αποχέτευση

Φάρμακα
και εμβόλια

Βιβλία και βιβλία για
παιδιά εφημερίδες και
περιοδικές εκδόσεις

έστω και εικονογραφημένες
ή με διαφημίσεις

Εισιτήρια θεατρικών
παραστάσεων

Ανθη φυτά

ΕΙΑΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Κατάργηση ms

έκπτωσης 30 των
συντελεστών ΦΠΑ
από Ins Οκτωβρίου
2015 στα αναπτυγμένα

τουριστικά νησιά

με το υψηλότερο
κατά κεφαλήν

εισόδημα Από την
1η Ιουνίου το ειδικό
καθεστώς καταργείται

στα λιγότερο
αναπτυγμένα νησιά
ενώ εξαιρούνται τα

πλέονοηομακρυ
α νησιά

ΠΑΡΑΓΕ
ΝΟΥΝ ΙΤΟΝ

ΦΠΑ 13

► Κρέατα βρώσιμα
νωπά διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένο

Εξαιρούνται τα αλλιώς
παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα

αλλαντικά κ.λπ που υπάγονται

σε ΦΠΑ 23
► Ψάρια φιλέτα και άλλη σάρκα
ψαριών καλαμάρια χταπόδια και
σουπιές νωπά διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Εξαιρούνται

τα αλλιώς παρασκευασμένα
ή επεξεργασμένα και τα συκώτια και
αβγά ΦΠΑ 23
► Γάλα έστω και σε σκόνη ή συμπυκνωμένο

ή με προσθήκη ζάχαρης

ή άλλων γλυκαντικών
► Γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης

ή άλλων γλυκαντικών μη αρωματισμένο

χωρίς προσθήκη φρούτων
ή κακάσυ

► Τυριά Εξαιρούνται τα τυριά τριμμένα

ή σε σκόνη τα λιωμένα τυριά
τα τυριά με στίγματα και τα τυριά με
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 72 που υπάγονται

σε ΦΠΑ 23
► Αβγά νωπά μέλι φυσικό
► Λαχανικά φυτά ρίζες και κόνδυλοι

βρώσιμα
► Καρποί και φρούτα βρώσιμα
► Δημητριακά
► Προϊόντα αλευροποιίας Αμυλα
κάθε είδους
► Μαστίχα λευκή ή μη ακατέργαστη

ή κστεργασμένη
► Ελαιόλαδο και τα κλάσματα του
έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι
χημικώς μετασχηματισμένα
► Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από
τεύτλα και σακχαρσζη χημικώς καθαρή

σε στερεή κατάσταση
► παρασκευάσματα για τη διστμα
φή των παιδιών συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση
► Ζυμαρικά όχι ψημένα ή παραγεμισμένα

ή αλλιώς παρασκευασμένα
► Ψωμί χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών

και όχι φρυγανιαμένο ή περαιτέρω

επεξεργασμένο
► Νερά στα οποία περιλαμβάνονται

και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά

νερό χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ούτε αρωματισμένα

μη αεριούχα
1 iisin πλήτι
► Η παράδοση νερού
► Ηλεκτρική ενέρ¬

γεια φυσικό αέριο καθώς και θέρμανση

μέσω δικτύου
► Η διαμονή σε ξενοδοχεία συμπεριλαμβανομένης

και της παροχής
καταλύματος διακοπών και της

μίσθωσης

χώρου σε κατασκήνωση ή

κάμπινγκ για τροχόσπιτα
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Απαγόρευση
εξαγωγών
ΣΤΗΝ απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

25 κωδικών φαρμάκων προχωρά
το υπουργείο Υγείας προκειμένου

να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν
ελλείψεις στην αγορά ειδικά όσο διαρκεί

η τραπεζική αργία και η ζήτηση
είναι αυξημένη Πρόκειται για φάρμακα

αναπνευστικού διαβητολογικά
νευρολογικά και ηπαρίνες συνολικά 4
πολυεθνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα
από ελεγχο που διενήργησε ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων ο οποίος έχει
υπό επιτήρηση τις φαρμακευτικές αυτές

που φέρονται να δημιουργούσαν
μικροπροβλήματα στη διάθεση φαρμάκων

Την απαγόρευση είχε ζητήσει και o

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
σε συνάντηση με τον υπ Υγείας
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►ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 3,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Μέτρα-φωτιά
ΦΠΑ Ανατιμήσεις έως και 9 σε όλα τα συσκευασμένα μεταποιημένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα Στο 23 η

εστίαση και τα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς Χαράτσι 23 στα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
και ξένων γλωσσών Σταδιακή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Επιβάρυνση 851 εκατ
ευρώ από την αύξηση
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αυξάνεται η προκαταβολή

φόρου Στο 29
από 26 ο συντελεστής

φορολόγησης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Αύξηση
συντελεστή φόρου από το 20
στο 25 για τον κλάδο πυρός
και από το 10 στο 15 για
τον κλάδο των αυτοκινήτων

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Στο 6
από 4 οι εισφορές υγειονομικής

περίθαλψης στις κύριες

συντάξεις Επιβολή κράτησης

6 στις επικουρικές

Βαρύς
ο λογαριασμός ίων μέτρων για το σύνολο

της κοινωνίας Η πρώτη δόση των προαπαιτούμενων

που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή
περιλαμβάνει φοροκαταιγίδα 3,6 δια ευρώ που
θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα αυξήσει
το κόστος διαβίωσης για μισθωτούς ελεύθερους

επαγγελματίες επιχειρήσεις και φυσικά για συνταξιούχους

Οι τελευταίοι θα δουν και μείωση
στις συντάξεις τους Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι
κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις
30/6/2015 και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο
έτος ηλικίας
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ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ

Στα 3,6 δια ευρώ η λυπητερή του
► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΥ

ια φοροκαιαιγίδα 3,6 δισ ευρώ η
οποία θα πλήξει οικογένειες με παιδιά

που φοιτούν σε φροντιστήρια
φορολογουμένους με εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ μικρές μεγάλες

επιχειρήσεις και όλους τους
καταναλωτές φέρνει το πρώτο νομοθέτημα

της κυβέρνησης
Πρόκειται για την πρώτη δέσμη

με τα προαπαιτούμενα του
Μνημονίου που κατατέθηκε με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος χθες
στη Βουλή

Σε λίγες μόνο ημέρες θα ακολουθήσει

ένα νέος Αρμαγεδδώνας
που θα συντρίψει αγρότες όσους
εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια

και πολλούς άλλους οι οποίοι
γλίτωσαν από αυτό το κύμα των

προκειμένου να ανταποκριθούν οι
επιχειρηματίες στο νέο φορολογικό
περιβάλλον Δεν προβλέπεται αύξηση

του συντελεστή φορολόγησης
για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις
προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες

αυτοκινήτων άνω των 2.500
κυβικών εκατοστών με την αύξηση
του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
ενώ τον συγκεκριμένο φόρο θα
κληθούν να πληρώσουν για πρώτη
φορά και οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής

άνω των 5 μέτρων
Η μεγαλύτερη σοδειά 2,390

δισ ευρώ εκ των οποίων τα 795
εκατ ευρώ φέτος θα έρθει από τις
αλλαγές στον ΦΠΑ και από τις σαρωτικές

μετατάξεις προϊόντων από
τον χαμηλό στον υψηλό συντελεστή
του φόρου Η εστίαση μετακομίζει

Καθιερώνεται αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ στο
Δημόσιο μέσω τραπεζικού συστήματος εντός 5 ημερών
για συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ μεταξύ
επιχειρήσεων και 1.500 ευρώ σε λιανικές πωλήσεις

μέτρων
Για να κλείσει το δημοσιονομικό

κενό του 2015 η κυβέρνηση
φορτώνει με πρόσθετα φορολογικά
βάρη 851 εκατ ευρώ τους μισθωτούς

μέσω της αύξησης της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης και τις επιχειρήσεις

με την αναπροσαρμογή
στο 100 της προκαταβολής του
φόρου από 80

Προκαταβολή φόρου
Στο μέτρο εμπίπτουν και οι μικρές

επιχειρήσεις που σήμερα
προκαταβάλλουν το 55 του φόρου

και από φέτος το ποσοστό αυτό
αυξάνει στο 75 για να φτάσει στο
100 το 2016 Ισχυρό χτύπημα θα
δεχτεί ο κλάδος και από την αύξηση

του συντελεστή φορολόγησης
στο 29 από 26 που είναι σήμερα

προμηνύοντας νέες απολύσεις

Ανεξαρτησία ins ΕΛΣΤΑΤ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ

προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη
Βουλή Σύμφωνα με αυτό τροποποιείται η διαδικασία επιλογής

του προέδρου καθώς καταργείται π επιλογή του
από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ενώ θα δημοσιεύεται

διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος αντί της
δημόσιας προκήρυξης που ισχύει σήμερα από τον υπουργό
Οικονομικών τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του απερχόμενου προέδρου στην οποία θα αναφέρονται
τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων τα
καθήκοντα οι υποχρεώσεις και οι προβλεπόμενες αποδοχές

του προέδρου Σημειώνεται πως ο νυν επικεφαλής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παραδίδει στις 2 Αυγούστου

ξανά στον υψηλό συντελεστή 23
ενώ η διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία

θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13
Οι ξενοδόχοι ζητούν από την κυβέρνηση

το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από
τον Οκτώβριο για να μην πληγεί ο

τουρισμός ο μοναδικός πυλώνας
στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Οι αλλαγές στους συντελεστές
ΦΠΑ θα φέρουν ανατιμήσεις έως
και 9 σε όλα τα συσκευασμένα
μεταποιημένα και κονσερβοποιημένα

τρόφιμα ζυμαρικά όσπρια
αλεύρι ζάχαρη καφέ τσάι διάφορα
έλαια και λίπη αντικείμενα τέχνης
κατεψυγμένα είδη παγωτά γλυκά
μαρμελάδες σοκολάτες μπισκότα
και η εκμετάλλευση καφενείων
εστιατορίων κ.λπ στα εισιτήρια
όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς

στα κόμιστρα των ταξί και στις
υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία

Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι
ανατιμήσεις στα νησιά του Αιγαίου

καθώς κυβέρνηση και δανειστές
συμφώνησαν να καταργηθεί το ειδικό

καθεστώς των μειωμένων κατά
30 συντελεστών ΦΠΑ Αυτό θα
γίνει σε δύο φάσεις Αρχικά το ειδικό

καθεστώς θα καταργηθεί στα περισσότερο

αναπτυγμένα νησιά και
συγκεκριμένα από την 1 η Οκτωβρίου

του 2015 και εν συνεχεία για τα
λιγότερα αναπτυγμένα από την 1η
Ιουνίου 2016 Για τα απομακρυσμένα

νησιά θα διατηρηθεί η μείωση
Επίσης επιβάλλεται για πρώτη
φορά ΦΠΑ 23 στα ιδιωτικά

φροντιστήρια μαθημάτων ξένων
γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών

κάτι που καθιστά πανάκριβη
τη νέα σχολική χρονιά

Με το ίδιο νομοσχέδιο αυξάνεται
η φορολογία σε όλα τα ασφαλιστήρια

συμβόλαια και κατ επέκταση οι
τιμές τους

Οι συντελεστές
Αναλυτικότερα τα μέτρα του νομοσχεδίου

έχουν ως εξής
1 Επιβολή ΦΠΑ 23 στα δίδακτρα
των ιδιωτικών φροντιστηρίων μαθημάτων

ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών

υπολογιστών Το μέτρο
θα τεθεί σε ισχύ από τον τρέχοντα
μήνα αυξάνοντας τα δίδακτρα φροντιστηρίων

και εκπαιδευτηρίων
αλλά και τα βάρη της νέας σχολικής
χρονιάς
2 Αύξηση του ΦΠΑ από το 13
στον ανώτερο συντελεστή 23 για
όλα τα έτοιμα γεύματα και τα λοιπά
είδη που σερβίρονται από τα καταστήματα

μαζικής εστίασης από
εστιατόρια ταβέρνες ψητοπωλεία
ουζερί οινομαγειρεία καφετέριες
σνακ μπαρ καντίνες φαστφουντά
δικα κ.λπ για όλα τα μεταποιημένα

συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα

είδη διατροφής για τα μη
βασικά νωπά τρόφιμα για τα εισιτήρια

των μέσων μαζικής μεταφοράς
τα κόμιστρα των ταξί τα εισιτήρια
των κινηματογράφων και των λοιπών

θεαμάτων πλην των θεάτρων
για τις υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης παλαιών κατοικιών

Σε δύο φάσεις
θα καταργηθεί
το ειδικό
καθεστώς των
μειωμένων
κατά 30
συντελεστών
ΦΠΑ στα
νησιά του
Αιγαίου

τις υπηρεσίες νοσηλείας που παρέχονται

από ιδιωτικές κλινικές και
ιδιωτικά θεραπευτήρια τις υπηρεσίες

επιδιόρθωσης και μετατροπής
ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών
τις υπηρεσίες που παρέχουν συγγραφείς

καλλιτέχνες και συνθέτες
τις εισαγωγές και τις παραδόσεις
αντικειμένων τέχνης ή καλλιτεχνικής

αξίας τις υπηρεσίες επισκευής
ποδηλάτων υποδημάτων και δερμάτινων

ειδών τις πωλήσεις ανθέων
και φυτών Εξαιτίας της αύξησης του
συντελεστή ΦΠΑ από το 13 στο
23 οι τιμές των παραπάνω προϊόντων

και υπηρεσιών αναμένεται
στις περισσότερες περιπτώσεις να
ακριβύνουν περίπου κατά 9
3 Μείωση του ΦΠΑ από το 6,5
στο 6 για τα φάρμακα τα εμβόλια
τις εκδόσεις βιβλίων εφημερίδων
και περιοδικών καθώς επίσης και
για τα εισιτήρια των θεατρικών παραστάσεων

4 Αύξηση του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες
διαμονής στα ξενοδοχεία από το

6,5 στο 13
5 Σταδιακή κατάργηση των μειωμένων

συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά

του Αιγαίου Ειδικότερα η μείωση
κατά 30 των συντελεστών ΦΠΑ

καταργείται από την 1η-10-2015στα
ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά του
Αιγαίου με το υψηλότερο κατά κεφαλήν

εισόδημα και από την 1η-6-2016
στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά
Εξαιρούνται της κατάργησης και
παραμένουν σε ισχύ οι μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απο
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ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

φορολογικού

μακρυσμένα νησιά.
6.	Αύξηση κατά 30% ίου φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης για τα IX αυτοκίνητα 

μεγάλου κυβισμού, τις πισίνες 

και τα αεροσκάφη. Ειδικότερα, ο
συντελεστής του φόρου αυξάνεται
από το 10% στο 13% του ισχύοντος
τεκμηρίου διαβίωσης, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα 

άνω των 2.500 κυβικών
εκατοστών και παλαιότητας μέχρι
10 ετών, τις πισίνες, τα αεροπλάνα,
τα ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα.
7.	Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης 

και στα σκάφη θαλάσσης
μήκους άνω των 5 μέτρων. Συγκεκριμένα, 

επιβάλλεται φόρος 13%
επί του ισχύοντος ποσού τεκμηρίου 

διαβίωσης σε όλα τα σκάφη αναψυχής 

μήκους μεγαλύτερου των 5
μέτρων ανοικτού τύπου ή με χώρο
ενδιαίτησης.
3. Αύξηση του φόρου επί των ασφαλίστρων. 

Ο συντελεστής του φόρου
αυξάνεται από το 20% στο 25% για
τον κλάδο πυρός και από το 10% στο
15% για τον κλάδο των αυτοκινήτων 

(συμπεριλαμβανομένης και της
αστικής ευθύνης).
9. Αύξηση των συντελεστών της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
τα ετήσια ατομικά εισοδήματα άνω
των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα:
•	Για εισοδήματα από 30.001 έως
50.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται 

από το 1,4% στο 2%.
•	Για εισοδήματα από 50.001 έως
100.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται 

από 2,1% σε 4%.
•	Για εισοδήματα από 100.001 έως

500.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται 

από 2,8% σε 6%.
•	Για εισοδήματα πάνω 500.001 ο
συντελεστής αυξάνεται από το 2,8%
στο 8%.
•	Για το συνολικό καθαρό εισόδημα
του Προέδρου της Δημοκρατίας, του
προέδρου και των αντιπροέδρων
της Βουλής, των βουλευτών, του
προέδρου και του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης, των υπουργών, των
αναπληρωτών υπουργών και 

υφυπουργών, 

των γενικών και ειδικών
γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, των περιφερειαρχών,
των ευρωβουλευτών, των δημάρχων 

και των αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι πάσης
φύσεως αποδοχές τους και πρόσθε-

κ, τες αμοιβές ή απολαβές τους είναι
^ τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές
I του γενικού γραμματέα υπουργεί-
^ ου, ο συντελεστής αυξάνεται από τοΙ 3,5% στο 5%.
5 10. Αύξηση του φόρου εισοδήματοςi για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τοI 26% στο 29%.
ο 11. Αύξηση της προκαταβολής φό-
§ ρου εισοδήματος για όλες τις εταιρείες 

και τα λοιπά νομικά πρόσωπα.
Ειδικότερα:
■	Ο συντελεστής της προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος για τις
ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, τους συνεταιρισμούς 

αυξάνεται από το 80%
στο 100%.
■	Ο συντελεστής της προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος για τις προσωπικές 

εταιρείες, τις αστικές εταιρείες, 

τις κοινοπραξίες αυξάνεται
για το 2015 από 55% σε 75%.
12. Αυτόματη διαδικασία απόδοσης
ΦΠΑ στο Δημόσιο μέσω τραπεζικού
συστήματος για συναλλαγές πάνω
από ορισμένα όρια. Το ποσό του
ΦΠΑ που αναλογεί σε συναλλαγές
αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ
επιχειρήσεων ή σε συναλλαγές άνω
των 1.500 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων 

και πελατών λιανικής, οι οποίες 

διενεργούνται με οποιονδήποτε
τρόπο [μέσω χρήσης πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής
τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής 

κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου 

ή τραπεζικής επιταγής] θα
δεσμεύεται από την τράπεζα και θα
αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο
εντός 5 ημερών από τη διενέργεια
της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολογουμένων 

που υποβάλλουν δήλωση 

ΦΠΑ, η τράπεζα θα χορηγεί
βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό
ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη
δήλωση του φορολογουμένου. Για
τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά
ιδρύματα δεν θα χρεώνουν δαπάνες
ή οποιαδήποτε αμοιβή.
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4 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Τα μνημονιακά
αδιέξοδα της
Κουμουνδούρου

Παρά τους χαμηλούς τόνους και την προσπάθεια δημιουργίας
κλίματος ενότητας στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος βλέπουν εκλογές και οι
δηλώσεις όσων θα καταψηφίσουν το Μνημόνιο πολλαπλασιάζονται

ι Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ

αζάνι που βράζει θυμίζουν το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα Οι αντιδράσεις

για τη νέα συμφωνία πληθαίνουν ενώ κορυφαία

στελέχη αφενός εκφράζουν αμφιβολίες για τη
δυνατότητα πολιτικής διαχείρισης της κατάστασης
και αφετέρου προβληματίζονται έντονα για τη διατήρηση

της ενότητας του κόμματος λόγω του κύματος

διαφοροποιήσεων από την κεντρική γραμμή
Η Πολιτική Γραμματεία συνεδρίασε χθες το

πρωί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα προκειμένου
να ακουστούν οι απόψεις των μελών του ανώτατου
οργάνου Κυριάρχησε η ανησυχία για τις επιπτώσεις

που θα προκληθούν τόσο σε κοινωνικό όσο
και σε κομματικό επίπεδο από την έναρξη υλοποίησης

ενός πακέτου που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά
επώδυνο και αναντίστοιχο με τις εξαγγελίες και την
πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ

Ωστόσο συμφωνήθηκε σε αυτή την κρίσιμη
φάση να καταβληθεί προσπάθεια από όλες τις πτέρυγες

να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι έτσι ώστε να
μη διασπαστεί το κόμμα και να μην ανατραπεί η

κυβέρνηση από τα ίδια τα στελέχη της εξέλιξη που
θα δικαιώνει τις επιδιώξεις διεθνών και εγχώριων
πολιτικών κέντρων περί αριστερής παρένθεσης

Ενότητα σε απειλή
Ο γραμματέας Τάσος Κορωνάκης ανέλαβε να

μεταφέρει στον πρωθυπουργό όλες τις εναλλακτι
κές-συμβιβαστικές προτάσεις που θα μπορούσαν
να δώσουν διέξοδο ενώ η πλειονότητα όσων έλαβαν

τον λόγο στη διάρκεια της συνεδρίασης εκτίμησε

ότι το βάρος της συμφωνίας θα οδηγήσει σχετικά

σύντομα σε πολιτικές εξελίξεις και σε εκλογές
εντός του φθινοπώρου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ Κορωνάκης
έδωσε έμφαση στην ανάγκη το κόμμα να μείνει
ενωμένο και δήλωσε αντίθετος σε ενδεχόμενο πειθαρχικών

μέτρων και διαγραφών Τόνισε δε ότι
ο επαχθής συμβιβασμός στον οποίο κατέληξε η
κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή της αλλά προϊόν της
σκληρής στάσης των δανειστών και κυρίως της
Γερμανίας και κατέληξε εκτιμώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια και η μάχη
δεν έχει χαθεί

Αναφερόμενη στη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Ράνια Σβίγκου τόνισε με δηλώσεις της ότι έγινε
εκτενής και συγκροτημένη συζήτηση στην οποία

Ο γραμματέας
Τάσος
Κορωνάκης
ανέλαβε να
μεταφέρει στον
πρωθυπουργό
όλες τις
εναλλακτικές
συμβιβαστικές
προτάσεις που
θα μπορούσαν
να δώσουν
πολιτική
διέξοδο παρότι
όλοι εκτίμησαν
ότι το βάρος
της συμφωνίας
θα οδηγήσει
σχετικά
σύντομα σε
πολιτικές
εξελίξεις και
σε εκλογές
εντός του
φθινοπώρου

κατατέθηκαν διαφορετικές και διακριτές απόψεις
και κατά την οποία όλα τα στελέχη αναγνώρισαν
ότι η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες ήρθε αντιμέτωπη

με ένα άνευ προηγουμένου οικονομικό
πραξικόπημα Ταυτόχρονα στάθηκε με έμφαση
στη διασφάλιση της συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας

Ρ/Σ Στο Κόκκινο ότι είναι ο όρος για
να αντιμετωπιστεί η κάθε δυσκολία

Από την πλευρά του ενπμερώνοντας το σώμα
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
επιχείρησε να δώσει μια πιο αισιόδοξη και θετική
πτυχή των διαπραγματεύσεων δηλώνοντας ότι
μετά το δημοψήφισμα και με τη στάση της κυβέρνησης

διεθνοποιήθηκε το ελληνικό πρόβλημα και
δεν έμεινε στο πλαίσιο του Eurogroup Αναφέρθηκε

και εκείνος στην εμμονική συμπεριφορά του
Βερολίνου παραπέμποντας προς επίρρωσιν των
ισχυρισμών του στπν υποστήριξη των ελληνικών
θέσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κοινοτικούς

παράγοντες

Σκληρή κριτική
Οι πιο σφοδρές επικρίσεις προήλθαν από τα

μέλη της Αριστερής Πλατφόρμας Θανάση Πετρά
κο Στάθη Λεουτσάκο και Σόφη Παπαδόγιαννη τον
Ρούντι Ρινάλντι από την ΚΟΕ και τον Αντώνη Ντα
βανέλλο από τη ΔΕΑ Μεταξύ άλλων τονίστηκε ότι
η διαπραγματευτική τακτική ήταν λανθασμένη και
στηλιτεύτηκε το γεγονός ότι η ηγεσία του μεγάρου
Μαξίμου δεν προετοιμάστηκε καταλλήλως έναντι
των εκβιασμών και των απειλών για Grexit Επιπλέον

υπογραμμίστηκε ότι η συμφωνία δεν μπορεί να
υποστηριχτεί και δεν είναι υπερασπίσιμη και ως
εκ τούτου πρέπει η κυβέρνηση να την απορρίψει

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η κατεύθυνση της
γραπτής δήλωσης που έδωσε στπ δημοσιότητα ο

υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης

Λαφαζάνης κάνοντας λόγο για απαράδεκτη
συμφωνία και καλώντας τον πρωθυπουργό να την
απορρίψει Αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί διέξοδο

αντίθετα μονιμοποιεί τα αδιέξοδα Εστω και
τώρα πρέπει να απορριφθεί από την κυβέρνηση
και να προχωρήσουμε σε εναλλακτικούς δρόμους
με τη λαϊκή στήριξη Θα είμαι παρών στους κοινωνικούς

πολιτικούς και εργατικούς αγώνες για λαϊκή
και εθνική κυριαρχία για κατάργηση της λιτότητας
και της ύφεσης για την υπεράσπιση των εργατικών
δικαιωμάτων έγραψε στο Διαδίκτυο σε παρόμοιο
πνεύμα ο βουλευτής Πειραιά και μέλος της μειοψηφίας

του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Λεουτσάκος

Στο μεταξύ το σκηνικό αποσύνθεσης εντός
Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία παρεμπιπτόντως

δεν συνεδρίασε χθες καλά κρατεί με νέες δημόσιες

δηλώσεις βουλευτών που κάνουν γνωστό
ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία Ειδικότερα
την απόφασή τπς να ψηφίσει όχι και να μην παραιτηθεί

ανακοίνωσε η βουλευτής Θεσσαλονίκης
και αντιπρόεδρος της Βουλής Δέσποινα Χαραλα
μπίδου τονίζοντας ότι έλαβε αυτή την απόφαση
καθώς πρόκειται για σχέδιο που αποτελεί ένα
σκληρό τρίτο Μνημόνιο Ερωτηθείσα αν θα παραιτηθεί

από βουλευτής η κ Χαραλαμπίδου απά
ντπσε αρνητικά λέγοντας ότι εκλέχθηκε με βάση
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ίο πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ και για αυτές τις θέσεις και άρα δεν προτίθεται

να παραδώσει τπνέδρα της
Είναι αυτονόητο ότι θα καταψηφίσω τα μνημονιακά

νομοσχέδια είναι το ελάχιστο που μπορώ να
κάνω δεν εκλέχτηκα για να ψηφίζω μνημόνια χειρότερα

από τα προηγούμενα δήλωσε σε ανάλογο
πνεύμα η βουλευτής Αττικής Ελένη Σωτηρίου αν
και δεν αποσαφήνισε εάν θα παραιτηθεί Να καταψηφίσει

προτίθεται και ο Γιάννης Μιχελογιαν
νάκης υποστηρίζοντας ότι μεταξύ του άρτου της
εξάρτησης προτιμώ το ψωμί του ιδρώτα

Την απόφασή του να κρατήσει στην έδρα του
ανεξαρτήτως θετικής ή αρνητικής ψήφου δημοσιοποίησε

ο βουλευτής Λέσβου Γ Ζερδελής Υπό παραίτηση

τόσο από τον υπουργικό της θώκο όσο και από
τη βουλευτική της έδρα τελούσε κατά ορισμένες
πληροφορίες που όμως δεν είχαν επιβεβαιωθεί η
Νάντια Βαλαβάνη

Στον αντίποδα σε πυροσβεστικές παρεμβάσεις
στήριξης της κυβέρνησης και σε έμμεσες παραινέσεις

προς τους διαφωνούντες είτε να το ξανασκεφτούν

είτε να διευκολύνουν την κατάσταση με
τη στάση τους προέβησαν οι υπουργοί Γιώργος
Σταθάκης Αλέκος Φλαμπουράρης Νίκος Βούτσης
Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης

Την εκτίμησή του για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις

και εκλογές στον ορίζοντα εξέφρασε ο αντιπρόεδρος

της Βουλής Αλέξης Μηιρόπουλος εξήγησε
ωστόσο Ρ/Σ Alpha 9,89 ότι σε καμία περίπτωση
δεν βλέπει να φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας Τέλος στο
πλευρό της κυβέρνησης και ιου πρωθυπουργού
δήλωσαν ότι στέκονται ανάμεσα σε άλλους ο υφυπουργός

Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής και οι
βουλευτές Κυκλάδων Νίκος Μανιός και Μεσσηνίας

Γιώτα Κοζομπόλη
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Δόθηκαν πολλά για τον Εμπολα
► Των NT ΒΕΡΓΟΥ και Δ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ον θυμάστε τον ιό Εμπολα και πόσο επικίνδυνος

ήταν για τον άνθρωπο Κάτι θα

θυμάστε υποθέτω Ε λοιπόν δεν ήταν για
όλους και τόσο επικίνδυνος αφού κάποιοι

επωφελήθηκαν από τη διάδοσή
του Ας είναι καλά το ΚΕΕΛΠΝΟ το Κέντρο

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
που μοίρασε εκατομμύρια την τελευταία
πενταετία σε ελληνικά MME για την ενημέρωση

του κοινού
Κι αν δεν είναι ακριβώς ο Εμπολα σίγουρα

είναι ο Δυτικός Νείλος Αλλά
και η ελονοσία Να μην ενημερωθούμε

για όλα αυτά Το ΚΕΕΛΠΝΟ λοιπόν
έχει διαθέσει 25.000.000 για την υλοποίηση

ενημέρωσης την τελευταία πενταετία
σε ένα δίκτυο μέσων ενημέρωσης

Τη λίστα αυτή με διάφορα Μέσα Μαζικής

Ενημέρωσης media shops διαφημιστικά

γραφεία αλλά και δημοσιογράφους
ονομαστικά κατέθεσε χθες ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμμένος στο
πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ Ολοι
αυτοί φέρονται να έλαβαν συνολικά 21
εκατ ευρώ στο πλαίσιο της διαφημιστικής

καμπάνιας του ΚΕΕΛΠΝΟ Δεν τα λες
και λίγα

Επιφυλάσσεται
Βέβαια ο υπουργός διευκρίνισε στην

ΕΣΗΕΑ ότι διατηρεί επιφυλάξεις καθώς
στις περισσότερες των περιπτώσεων τα
αντίστοιχα κονδύλια αφορούν διαφημιστική

δαπάνη Και έσπευσε το Πειθαρχικό
να ενημερώσει πως στην παρούσα

φάση και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν

σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να συνδεθούν ονόματα με τυχόν χρηματισμό

Εκτός εάν μετά την ολοκλήρωση
της έρευνας προκύψουν πρόσθετα και
επαρκή στοιχεία

Ο πρώτος που αντέδρασε λόγου χάριν
ήταν ο Νίκος Χατζηνικολάου το όνομα
του οποίου υπήρχε στη σχετική λίστα
Προσωπικά δεν έχω πάρει ποτέ ούτε ένα

ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ όσα αναφέρονται
είναι διαφήμιση δύο ετών σε εταιρείες

Φωτιές άναψε χθες ο Πάνος Καμμένος με τη
λίστα που κατέθεσε στο Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ και
παρουσιάζει MME και γνωστούς δημοσιογράφους να
έχουν χρηματιστεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ με 21 εκατ ευρώ
την τελευταία 5ετία για καμπάνιες κατά των ιών Οι
πρωταγωνιστές διαψεύδουν ενώ ο Παν Κουρουμηλής
δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμα σχετικό πόρισμα

MME στις οποίες είμαι μέτοχος έγραψε
στο Twitter απειλώντας ταυτόχρονα με
αγωγές Και απευθυνόμενος στον Πάνο
Καμμένο συμπλήρωσε πως η λίστα είναι
χαλκευμένη

Κατέθεσα τη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ με
τα ποσά που εδόθησαν σε Μέσα και δημοσιογράφους

ποια είναι νόμιμα θα φανούν
δεν κατηγορώ απάντησε ο υπουργός
μαζεύοντάς τα λίγο μια και στην αρχή τα
παρουσίαζε διαφορετικά κάνοντας λόγο
για μαύρο χρήμα για δημοσιογράφους
που έγραφαν άρθρα υπέρ μνημονίου
κ.ο.κ Στη συνέχεια κι άλλοι δημοσιογράφοι

της λίστας όπως η Μάγδα Τσέγκου
αρνήθηκαν πως έχουν πάρει χρήματα

Εκτός πραγματικότητας χαρακτήρισε
τα όσα αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο

των ΑΝ.ΕΛΛ για μαύρα χρήματα

τα οποία δόθηκαν κατά καιρούς από το
ΚΕΕΛΠΝΟ σε δημοσιογράφους και
ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιος
Γιαννόπουλος Κάθε τέτοια δράση σύμφωνα

με τα δεδομένα των οικονομικών
μας υπηρεσιών εγένετο με όλες τις προβλεπόμενες

διαδικασίες με παραστατικά
και παραδοτέα επισημαίνει σε σχετική
ανακοίνωση ο κ Γιαννόπουλος και προσθέτει

ότι το Κέντρο καθ όλα τα έτη
λειτουργίας του ουδέποτε αποζημίωσε
οιονδήποτε δημοσιογράφο φυσικό πρόσωπο

αντιθέτως το ΚΕΕΛΠΝΟ διαχρονικά

και βάσει αρμοδιότητας υλοποιεί
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

μέσω των MME τηλεόραση ραδιόφωνο

Τύπος διαδίκτυο κτλ πάντοτε
σε συνεργασία με τους επίσημους ομίλους

και εταιρείες αυτών και τηρώντας

αυστηρά τα προβλεπόμενα Ως εκ τούτου
κάθε αναφερόμενη λίστα σε φυσικά πρόσωπα

δημοσιογράφων είναι παντελώς
ανυπόστατη

Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ σημειώνει
ότι προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων

από ελλιπή στοιχεία που
κατατέθηκαν θα παρέχει όποια συμπληρωματικά

στοιχεία ζητηθούν εκ μέρους
της ΕΣΗΕΑ Πάντως κύκλοι των ΑΝ.ΕΛΛ
άφηναν να διαρεύσει πως τη λίστα την
έδωσε στον Π Καμμένο ο ίδιος ο κ Γιαννόπουλος

ο οποίος στις τελευταίες εκλογές

είχε πολιτευτεί με τους Ανεξάρτητους
Ελληνες

Περιμένει από τον Φλεβάρη
Τα χθεσινά πάντως αποτελούν μοιραία

κατάληξη της εγκατάλειψης στα τέλη της
δεκαετίας του 90 από το ίδιο το ΚΕΕΛΠΝΟ

της διοργάνωσης ενημερωτικών
εκδηλώσεων για σοβαρά θέματα υγείας
όπως είναι το HIV/AIDS και άλλα Μέχρι
τότε η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα

δημόσιας υγείας αποτελούσε αποκλειστικά

ευθύνη του ίδιου του Κέντρου Επί
κυβέρνησης Σημίτη σταμάτησε η διεξαγωγή

τέτοιων εκστρατειών ενημέρωσης
ενώ στη συνέχεια το έργο εκχωρήθηκε σε
ιδιώτες μέρος του οποίου εκφράστηκε με
καταχωρίσεις σε MME

Μιλώντας στην Εφ.Συν ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής εξήγησε

ότι δεν έχει λάβει το πόρισμα του
εσπευσμένου διαχειριστικού ελέγχου
του Κέντρου τον οποίο είχε ζητήσει τις
πρώτες μέρες της θητείας του 4/2/201 5

Ας σημειωθεί ότι παρόμοιες έρευνες είχαν

διαταχθεί και στο παρελθόν ωστόσο
πάντα για άγνωστους λόγους καθίστατο
αδύνατη η ολοκλήρωσή τους Η έρευνα
βρίσκεται σε εξέλιξη Δεν έχω κάποιο πόρισμα

στα χέρια μου ούτε στοιχεία Για
τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να σχολιάσω

μας είπε ο υπουργός Το ΚΕΕΛΠΝΟ
έλαβε το 2008 ένα δάνειο 200 εκατομμυρίων

ευρώ με εγγύηση του Δημοσίου το

μεγαλύτερο μέρος του οποίου δόθηκε για
δημόσιες σχέσεις
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Οι συντελεστές ΦΠΑ για βασικά αγαθά και υπηρεσίες
Συντελεστής Φάρμακα και εμβόλια
ΦΠΑ Βιβλία και βιβλία για παιδιά εφημερίδες και περιοδικές

6 εκδόσεις τυπωμένες έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις
Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων

Βασικά αγαθά
και υπηρεσίες
με ΦΠΑ

13

Στον συντελεστή
ΦΠΑ

23
υπάγονται

• Κρέατα βρώσιμα νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Εξαιρούνται τα αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα αλλαντικά κ.λπ

• Ψάρια φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών καλαμάρια χταπόδια και σουπιές
νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Εξαιρούνται τα αλλιώς
παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα και τα συκώτια και αυγά

• Γάλα έστω και σε σκόνη ή συμπυκνωμένο ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

• Γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών μη αρωματισμένο χωρίς
προσθήκη φρούτων ή κακάου

• Τυριά Εξαιρούνται τα τυριά τριμμένα ή σε σκόνη τα λιωμένα τυριά τα τυριά με
στίγματα και τα τυριά με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 72

• Αυγά νωπά για επώαση ή βρώσιμα
• Μέλι φυσικό
• Λαχανικά φυτά ρίζες και κόνδυλοι βρώσιμα
• Καρποί και φρούτα βρώσιμα
• Δημητριακά
• Προϊόντα αλευροποιίας Αμυλα κάθε είδους
• Μαστίχα λευκή ή μη ακατέργαστη ή κατεργασμένη
• Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του έστω και εξευγενισμένα

αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
• Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς

καθαρή σε στερεή κατάσταση
• Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα

για τη λιανική πώληση
• Ζυμαρικά όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα
• Ψωμί χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω

επεξεργασμένο
• Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά

χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα μη αεριούχα
• Ξίδια
• Αλάτι στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι
• Η παράδοση νερού
• Ηλεκτρική ενέργεια το φυσικό αέριο καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου

τηλεθέρμανση
• Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους συμπεριλαμβανομένης

και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση
ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα

• Τυποποιημένα είδη διατροφής μακαρόνια ρύζι αλεύρι καφές κακάο αλλαντικά
μαρμελάδες σοκολάτες παγωτά είδη ζαχαροπλαστικής μπαχαρικά προψημένο
ψωμί προμαγειρεμένα φαγητά ψωμί του τοστ φρυγανιές κ.ά

• Αναψυκτικά χυμοί
• Εστίαση catering
• Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς λεωφορεία αεροπλάνα πλοία κ.ά και

κόμιστρα ταξί
• Τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών

και ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα απαλλάσσονταν από ΦΠΑ
• Υπηρεσίες από συγγραφείς καλλιτέχνες συνθέτες
• Επισκευή και συντήρηση παλαιών κατοικιών

• Ανθη φυτά
• Αποχέτευση

ΦΠΑ
νησιών Αιγαίου
Καταργούνται από 1 Οκτωβρίου
2015 οι μειωμένοι κατά 30
συντελεστές στα ανεπτυγμένα
τουριστικά νησιά με το υψηλότερο
κατά κεφαλήν εισόδημα
Θα ακολουθήσει δεύτερο
κύμα κατάργησης του ειδικού
καθεστώτος από την 1η Ιουνίου
201 6 για τα λιγότερο ανεπτυγμένα
νησιά Στα πλέον απομακρυσμένα
νησιά θα διατηρηθούν οι μειωμένοι
κατά 30 συντελεστές ΦΠΑ

Ι
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 15.7.2015
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Επείγουσες ρυθμίσεις για πι διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας
με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ΕΜΕ

16
ιιιιιιιιιιιιι

Αρθρο

Κυρώνεται η από 12.7.2015 υπ αριθ SN
4070 1 5 ανακοίνωοη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

της Ευρωζώνης EUROSUMMIT στην
οποία καταγράφονται οι όροι και το πλαίσιο της
συμφωνίας που έλαβε χώρα μεταξύ του Πρωθυπουργού

και της Ευρωζώνης σχεττκά με το

αίτημα της Ελλάδας για τη σύναψη ενός νέου

προγράμματος μεταξύ της χώρας και του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Στήριξης Ε.Μ.Σ
Δεδομένης της ανάγκης να επανοικοδομη

θείη εμ™<ποούνη με την Ελλάδα τοEurosummit
καλωσορίζει ης δεσμεύσεις των Ελληνικών
Αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση
ένα πρώτο σύνολο μέτρων Αυτά τα μέτρα ληφθέντα

σε προηγούμενη πλήρη συμφωνία με
τους Θεσμούς θα περιλαμβάνουν

έως Ιουλίου
Τον εξορθολογισμό του συστήματος

Φ.Π.Α και τη διεύρυνσητης φορολογικής βάσης
με σκοπό την αύξηση των εσόδων

I Εμπροσθοβαρή μέτρα για τη βελτίωση της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού

συστήματος ως μέρος ενός προγράμματος

συνολικής αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού

συστήματος
Τη διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας

της ΕΛ.ΣΤΑΤ
Την πλήρη εφαρμογή των σχεττκών διατάξεων

της Συνθήκης για τη Σταθερότητα το

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
καθιστώντας ιδίως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

λειτουργικό πριν την οριστικοποίηση του

Μνημονίου Κατανόησης και εισάγοντας ημιαυτόματες

περικοπές δαπανών σε περίπτωση αποκλίσεων

από τους φιλόδοξους στόχους του

πρωτογενούς πλεονάσματος αφού θα έχει
προηγουμένως αναζητηθεί η γνώμη του Δημοσιονομικού

Συμβουλίου και με την επιφύλαξη
της προηγούμενης έγκρισης από τους θεσμούς

έως 22 Ιουλίου
I Την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιττκής

Δικονομίας η οποία αποτελεί μείζονα αναμόρφωση

των διαδικασιών και ρυθμίσεων για το

σύστημα πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να
επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία
και να μειώσει τα κόστη

Τη μεταφορά της Οδηγίας BRRD με υποστήριξη

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αμέσως αλλά μόνο κατόπιν της θέσπισης

των πρώτων τεσσάρων προαναφερθέντων μέτρων

καθώς και της υιοθέτησης όλων των δεσμεύσεων

που περιλαμβάνονται σ αυτό το
έγγραφο

από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αφού επιβεβαιωθούν

αυτές από τους Θεσμούς και το

Eurogroup μπορεί να ληφθεί μια απόφαση με
τηνοποίαθαεντέλλονταιοιΘεσμοίνα διαπραγματευτούν

ένα Μνημόνιο Κατανόησης MoU
Αυτή η απόφαση θα μπορεί να ληφθεί υπό τον

ΟΠες οι ανατροπές
που φέρνει η συμφωνία
σε φόρους και συντήξεις
όρο ότι οι διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο έχουν

ολοκληρωθεί και πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 1 3 mç Συνθήκης για τον Ε.Μ.Σ επί
τη βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο

άρθρο 13.1

Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για
μια επιτυχή σύναψη του Μνημονίου Κατανόησης

η ελληντκή πρόταση μεταρρυθμιστικών
μέτρων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά γτα να
λάβει υπόψη την έντονα επτδεινωθείσα οικονομική

και δημοσιονομική θέση της χώρας
κατά τον τελευταίο χρόνο Η ελληντκή Κυβέρνηση

πρέπει να δεσμευθεί επίσημα όττ θα ενισχύσει

ης προτάσεις της σε ένα σύνολο τομέων
που έχουν προσδιορισθεί από τους Θεσμούς με
ένα ικανοποιηηκό ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα
για νομοθέτηση και εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων

σημείων αναφοράς οροσήμων και
ποσοτικών σημείων αναφοράς προκειμένου
να υπάρχει σαφήνεια στην κατεύθυνση των
πολτηκών που θα ασκηθούν σε μεσοπρόθεσμο
επίπεδο Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει ιδίως
σε συμφωνία με τους Θεσμούς

t Να πραγματοποτήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις

στο συνταξιοδοηκό σύστημα και να
καθορίσει πολιτικές προκειμένου να ανπσταθ

μίσει πλήρως τη δημοοτονομική επίπτωση της
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για
™νοΜνταξιοδοηκή μεταρρύθμιση του 2012 και
να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδεντκού ελλείμματος
ή αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών
μέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2015

Να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα

ξεκάθαροχρονοδιάγραμμαγιαεφαρμογή όλων
των συστάσεων της εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των
καταστημάτων ης Κυριακές των περιόδων
εκπτώσεων της ιδιοκτησίας των φαρμακείων
ίου γάλακτος και των αρτοποιείων εκτός από
τα μη υποχρεωτικά ουνταγογραφουμενα φαρμακευτικά

προϊόντα τα οποία θα συμπεριληφθούν

σε επόμενο βήμα όπως και το άνοιγμα
των κρίσιμων από μακροοικονομικής άποψης
κλειστών επαγγελμάτων π.χ θαλάσσιες μεταφορές

Σε ακολουθία με την εργαλετοθήκη Π

του ΟΟΣΑ οι κατασκευές θα πρέπεινα περιληφθούν

στις προαπαιτούμενες δράσεις
Οσον αφορά στην αγορά ενέργετας να

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή
του δτκτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ

γετας ΑΔΜΗΕ εκτός αν μπορούν να βρεθούν
εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα έχουν ισοδύναμα

αποτελέσματα στον ανταγωνισμό όπως
συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς

Οσον αφορά στην αγορά εργασίας να
πραγματοποιήσει αυστηρή αναθεώρηση και
εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων

της βιομηχαντκής δράσης και σε εναρμόνιση

με τη σχετική οδηγία της Ε.Ε και τη
βέληστη πρακτική των ομαδικών απολύσεων
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση

που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς
Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης οι πολιη
κές της αγοράς εργασίας θα πρέπει να εναρμονισθούν

με διεθνείς και ευρωπαϊκές βέληστες
πρακτικές και θα πρέπει να αποφευχθεί επιστροφή

σε πολίηκές του παρελθόντος που δεν

είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης
μιας ανάπτυξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς

IΝα υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτραγιανα
ενισχύσει τον χρηματοοικονομικό τομέα συμπεριλαμβανομένης

αποφασιστικής δράσης
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέτρων
για την ενίσχυση της διαχείρισης του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τραπεζών ιδίως εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα

για πολιτική παρέμβαση ειδικά στις διαδικασίες

διορισμού
Επιπροσθέτως οι ελληντκές αρχές θα πρέπει

να αναλάβουν ης παρακάτω δράσεις
Να αναπτύξουν ένα σημαντικά ενισχυμένο

πρόγραμμα ιδιωττκοποτήσεων με βεληωμέ
νη διαχείριση Πολύημα ελληντκά περιουσιακά
στοιχεία θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο
ταμείο που θα ρευστοποιεί τα περιουσιακά
στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων
μέσων Η ρευστοποίηση των περιουσιακών
στοιχείωνθα αποτελέσει πηγήγια την προγραμ
μαησμένη αποπληρωμή του νέου δανείου από
τον Ε.Μ.Σ και θα παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος

του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο

50 δισ ευρώ εκ των οποίων 25 δισ θα
χρησιμοποιηθούν

για την αποπληρωμή της ανακε
φαλαιοποίησης τραπεζών και άλλων περιουσιακών

στοιχείων και 50 από κάθε ευρώ που

απομένει π.χ 50 των 25 δισ ευρώ θα χρησιμοποιηθεί

για τη μείωση του χρέους ως προς το
ΑΕΠ το δε υπόλοτπο 50 θα χρησιμοποιηθεί
για επενδύσεις

Αυτό το ταμείο θα συσταθεί στην Ελλάδα
και α διοικείται από ης ελληνικές αρχές υπό
την εποπτεία των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών

Σε συμφωνία με τους Θεσμούς και με
βάσηης βέληστεςδιεθνείςπρακτικές θαπρέπει
να υιοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα

διασφαλίζει διαφανείς διαδικασίες και επαρκή
ημολόγηση της πώλησης των περιουσιακών
στοιχείων σύμφωνα με ης αρχές και τα πρότυπα

του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των Κρατικών
Επιχειρήσεων

Σε ευθυγράμμιση με ης προτεραιότητες
τηςΕλληνικήςΚυβέρνησης ναεκσυγχρονίσουν
καινα ενδυναμώσουν σημαντικά την ελληνική
Διοίκηση και να θέσουν σε εφαρμογή ένα
πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
και την απο-πολιτικοποίηση της Ελλη\τκής
Διοίκησης Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να
παρασχεθεί μέχρι ης20 Ιουλίου κατόπιν συνεννόησης

με τους Θεσμούς Η Ελληνική Κυβέρνηση

δεσμεύεται να μειώσει περισσότερο ης
δαπάνες της Ελληνικής Διοίκησης σύμφωνα
με το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τους
Θεσμούς

Να εξομαλύνουν πλήρως ης μεθόδους
εργασίας με τους Θεσμούς συμπεριλαμβανομένων

των απαραίτητων εργασιών στο έδαφος
της Αθήνας για να βεληωθεί η εφαρμογή και
η παρακολούθηση του προγράμματος Η Κυβέρνηση

πρέπετ να συσκέπτεται και να συμφω
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νεί με τους Θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου
στους σχετικούς τομείς, με επαρκές χρονικό
περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια
διαβούλευση ή το Κοινοβούλιο. To Eurosummit
επισημαίνει ξανά ότι η εφαρμογή είναι το κλειδί 

και σ' αυτό το πλαίσιο καλωσορίζει την πρόθεση 

των ελληνικών αρχών να ζητήσουν μέχρι
πς 20 Ιουλίου στήριξη από τους Θεσμούς και τα
Κράτη Μέλη για τεχνική βοήθεια και ζητά από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτήν
τη στήριξη από την Ευρώπη.

» Με εξαίρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική 

κρίση, η Ελληνική Κυβέρνηση θα

επανεξετάσει, με σκοπό την τροποποίηση, τη
νομοθεσία που εισήχθη σε αντίθεση με τη συμφωνία 

της 20ης Φεβρουαρίου, υπαναχωρώντας
σε δεσμεύσεις προηγούμενων προγραμμάτων,
ή θα προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα αντισταθμιστικά 

μέτρα για τα κεκτημένα δικαιώματα που

δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα.
Οι ανωτέρω καταγεγραμμένες υποχρεώσεις

αποτελούν πς ελάχιστες προϋποθέσεις για την
έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ελληνικές
Αρχές. Ωστόσο, το Eurosummit κατέστησε
σαφές, όη η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν
αποκλείει οποιαδήποτε τελική συμφωνία σε
ένα νέο πρόγραμμα του Ε.Μ.Σ., το οποίο θα

πρέπει να βασίζεται σε μία απόφαση επί του
συνόλου του «πακέτου» (συμπεριλαμβανομένων
των χρηματοδοτικών αναγκών, της βιωσιμότητας 

του χρέους και της πιθανής χρηματοδοτικής
«γέφυρας»).

To Eurosummit λαμβάνει υπόψη, όη οι
πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος 

κυμαίνονται μεταξύ 82 και 86 δισ. ευρώ,
όπως έχουν εκτιμηθεί από τους Θεσμούς. Καλεί
τους Θεσμούς να διερευνήσουν δυνατότητες
μείωσης του χρηματοδοτικού πακέτου, διαμέσου
εναλλακτικών χρηματοδοτικών οδών ή υψηλότερων 

εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Η αποκατάσταση 

της πρόσβασης σης αγορές, γεγονός
που αποτελεί το στόχο οποιουδήποτε προγράμματος 

χρηματοοικονομικής ενίσχυσης, μειώνει
την ανάγκη άντλησης του συνόλου του χρηματοδοτικού 

κονδυλίου. To Eurosummit λαμβάνει
υπόψη ης επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης
της Ελλάδας, που υπογραμμίζουν την ανάγκη
για πολύ γρήγορη πρόοδο στην επίτευξη μιας
συμφωνίας με ένα νέο Μνημόνιο Κατανόησης.
Αυτές εκημάται να ανέλθουν σε 7 δισ. ευρώ
μέχρι ης 20 Ιουλίου και ετηπλέον 5 δισ. μέχρι
τα μέσα Αυγούστου.

To Eurosummit αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

της διασφάλισης όη το ελληνικό κράτος
θα μπορεί να αποπληρώσει ης καθυστερούμενες
οφειλέςτουπροςτοΔ.Ν.Τ. καιτηνΤράπεζατης
Ελλάδας και να τηρήσει ης υποχρεώσεις του

ης ερχόμενες εβδομάδες για να δημιουργήσει
ης συνθήκες που θα επιτρέπουν μια ομαλή
κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Οι κίνδυνοι
της μη γρήγορης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων 

εξακολουθούν να βαρύνουν πλήρως
την Ελλάδα. To Eurosummit καλεί το Eurogroup
να συζητήσει αυτά τα θέματα ως κατεπείγοντα.

Δεδομένωντωνκρίοιμωνπροκλήσεωντου
ελληνικού χρηματοοτκονομικού τομέα, το συνολικό 

κονδύλιο ενός πιθανού νέου προγράμ¬

ματος από τον Ε.Μ.Σ. θα πρέπει να συμπεριλάβει 
τη διαμόρφωση ενός αποθεμαηκού 10 έως

25 δια. ευρώ για τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου 

να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ανακε-
φαλαιοποίησης και δαπάνες εξυγίανσης, εκ των
οποίων 10 δισ. θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε

ξεχωριστό λογαριασμό στον Ε.Μ.Σ.
To Eurosummit γνωρίζει όη μια ταχεία απόφαση 

για νέο πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση 

για το εκ νέου άνοιγμα των τραπεζών, έτσι
ώστε να αποφευχθεί μια αύξηση στο συνολικό
χρηματοδοτικό κονδύλιο. Η Ε.Κ.Τ./Ε.Μ.Ε. θα

διενεργήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση
μετά το καλοκαίρι. Το συνολικό αποθεματικό
θα εξυπηρετήσει πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων
που θα ακολουθήσουν την πλήρη αξιολόγηση
αφού εφαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με
τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό
οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά
τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που είχε ως
επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του
εγχώριου μακροοικονομικού και χρηματοδοτικού 

περιβάλλοντος. To Eurosummit υπενθυμίζει 

όη τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης υιοθέτησαν 

κατά τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή 

δέσμη μέτρων υποστήριξης της βιωσιμότητας 
του ελληνικού χρέους, η οποία εξομάλυνε

τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του ελληνικού
χρέους και μείωσε σημαντικά τα κόστη.

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο
ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του
Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της
δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012,
το Eurogroup είναι έτοιμο να εκημήσει, αν

χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες 

μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) 

στοχεύοντας να διασφαλίσει όη οι μικτές
χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε

βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται
από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα

συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα
και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης.
To Eurosummit επισημαίνει όη ονομαστικό

κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την
ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν
ης οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους
τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως.

Εφόσον όλες οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται 

στο παρόν έγγραφο πληρούνται, το
Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Μ.Σ. δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της
Συνθήκηςτου Ε.Μ.Σ., να εξουσιοδοτήσουντους
Θεσμούς να διαπραγματευθούν ένα νέο πρόγραμμα 

του Ε.Μ.Σ., εφόσον οι προϋποθέσεις
του άρθρου 13 της Συνθήκης του Ε.Μ.Σ. πληρούνται 

επί τη βάσει της αξιολόγησης του άρθρου
13.1. Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα
(κατά τα επόμενα 3-5 χρόνια), η Επιτροπή θα

εργαστεί στενά με πς Ελληνικές Αρχές για να

ενεργοποιήσει ποσό έως 35 δισ. ευρώ (μέσα

ςιπόδιάφοοαπρογράμματατηςΕΕ) προκειμένου
να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και οικονομική
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και

ποσών για ης μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Ως
ένα εξαιρετικό μέτρο, και δεδομένης της ιδιάζουσας 

κατάστασης της Ελλάδας, η Επιτροπή
θαπροτΗν^^ναύξησητηςπρ(>-χρηματοδότησης
κατά 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί μία άμεση 

ώθηση σης επενδύσεις, υπό τη διαχείριση
των οργάνων της Ε. Ε. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 

για την Ευρώπη θα παρέχει, επίσης, χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες για την Ελλάδα.

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αρθρο 2

Φορολογικά Μέτρα

1.	α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21
ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α'248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 1 . 0 συντελεστής του φόρου προσηθέμενης
αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%)
στη φορολογητέα αξία.

Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και πς υπηρεσίες 

που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΓΠ

του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται
σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Γιατααγαθάκαιπς υπηρεσίες για τα οποία

υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΠΙ
του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται
σε έξι τοις εκατό (6%.)

Ο συντελεστής ΦΠΑ που ορίζεται για τα αγαθά 

και ης υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΉ
δεν εφαρμόζεται σης ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της παρ. 13 του άρθρου 14.»

β) Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του

άρθρου 22 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που

παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από
άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά
περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φρο-
νπστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και
τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών».

γ) Το Παράρτημα III αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(παράγραφος 1 του άρθρου 21)

λ ΑΓΑΘΑ

Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος 
αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη

Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2015

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1101/2014της Επιτροπής
της 31ης Οκτωβρίου 2014, EEL 312/2014).

L Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε
είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και
αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών 

(Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103 και 0104).
2.	Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι,

γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια 

(ΔΚ. 0105).
3.	Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια,

φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και
πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για
την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται
για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα
που χρησιμοποιούνται σης καλλιέργειες αντί
εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

4.	Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, από βοοειδή, 

χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, 

κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται 

τα παραπροϊόντα σφαγίων καθώς και
τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 02 10 (ΔΚ 0201 ,

0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).
5.	Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών,

καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά
όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα.
Εξαιρούνται τα συκώηα, αυγά και σπέρματα
(Δ.Κ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

6.	Γάλα, έστω και σε σκόνη ή συμπυκνωμένο 
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκανπ-

κών. Γιαούρπ χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών, μη αρωμαπσμένο, χωρίς
προσθήκη φρούτων ή κακάου. Τυριά με εξαίρεση 

τα τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, τα λιωμένα
τυριά, τα τυριά με στίγματα της διάκρισης 0406
40 και τα τυριά με περιεκτικότητα κ.β. σε λιπαρές
ουσίες που υπερβαίνει το 72%. Αυγά νωπά από

όρνιθες του είδους Gallus Domesticus, για επώαση 

ή βρώσιμα. Μέλι φυσικό. (Δ.Κ ΕΧ 040 1 , ΕΧ
0402, ΕΧ 0403, ΕΧ 0406, ΕΧ 0407, 0409).

7.	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται 

και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και
μπόλια.(Δ.Κ.0602)

8.	Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι,
βρώσιμα. Εξαιρούνται ταπροϊόντατηςΔΚ. 0714

(Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707,
0708, 0709, 0710, 071 1, 0712, 0713).

9.	Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ.Κ. 0801,
0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,

0810,0811,0812,0813).
ΐαΔημητριακά(Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004,

1005, 1006, 1007 και 1008).
IL Προϊόντα αλευροποΐας. Άμυλα κάθε

είδους (ΔΚ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106

και ΕΧ 1108).
12.	Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις που

προορίζονται για σπορά. Κοπριά. Σπέρματα,
σπόροι και διάφοροι καρποί, που προορίζονται
για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, 1203, ΕΧ
1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και 1209).

13.	Αρτεμισία, βασιλικός, χαμομήλι, μα-
ντζουράνα η κοινή, μολόχα, δενδρομολόχα,
μέντα (δυόσμος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη,
δενδρολίβανο, φασκόμηλο, τσάι του βουνού,
δίκταμο, φλαμούρι, ευκάλυπτος, λεβάντα, αγριάδα 

η ιαματική και λουίζα, νωπά ή ξερά, έστω
και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ

1211).
14.	Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, 

έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα,
συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων. ΓογγύλιαΣουτιδίαςίνογγυλοκράμβες),
τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές,
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18
χορτονομές FOIN LUZERNE τριφύλλια
κτηνοτροφικά λάχανα χορτονομές λούπινου

βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων
Δ.Κ 1213 και 1214

15 Μαστίχα λευκή ή μη ακατέργαστη ή

κατεργασμένη Δ.Κ ΕΧ 1301

16 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του έστω
και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους
που παίρνονται αποκλεισττκά από ελιές έστω
και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα

κλάσματα με λάδιαή κλάσματα της κλάσης 1509

Δ.Κ 1509 και 1510
17 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα

και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή σε στερεή
κατάσταση Δ.Κ 1701

18 Παρασκευάσματα για τη διατροφή των
παιδιών συσκευασμέναγια τη λιανική πώληση

Ζυμαρικά όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή

αλλιώς παρασκευασμένα Ψωμί χωρίς προσθήκη

άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή

περαιτέρω επεξεργασμένο Κάψουλες κενές
του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα
Δ.Κ ΕΧ 1901 ΕΧ 1902 ΕΧ 1905

19 Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και
ια φυσυίά ή τεχνητά μεταλλικά νερά χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε

αρωματισμένα μη αεριούχα Δ.Κ ΕΧ 2201

20 Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα

που λαμβάνονται από οξικό οξύ Δ.Κ
2209

2L Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών

ειδών διατροφής Τροφές παρασκευασμένες

για ζώα Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα

των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη

διατροφή των κατοικίδιων ζώων Δ.Κ 2301

2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 και ΕΧ
2309

22 Αλάπ στο οποίο περιλαμβάνεται και το
επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι έστω και
σε υδαιικό διάλυμα ή με προσθήκη ανησυσσω

ματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν
την καλή ρευστότητα Θαλάσσιο νερό Δ.Κ ΕΧ
2501

23 Φαρμακευτικά προϊόντα Δ.Κ 3001
3002 3003 3004 3005 και 3006

24 Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου
των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004

Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της
δασμολογικής κλάσης 3002 Δ.Κ ΕΧ 3002 ΕΧ
3003 ΕΧ 3004 Ο συντελεστής του φόρου για
τααγαθάτης παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε

έξι τοις εκατό 6

25 Λιπάσματα Δ.Κ 3 10 1 3 102 3 103 3 1 04
και 3 105

26 Εντομοκτόνα ποντικοφάρμακα μυκη
τοκτόνα ζιζανιοκτόνα ανασχετικά της βλάστησης

και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που

παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για
τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα που

παραδίδονιαι χονδρικά Εξαιρούνται τα εντο
μοαπωθηττκά τα απολυμαντικά για οικιακές
χρήσεις τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα
που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό
αέριο ή σε σκόνη για οικιακέςχρήσεις Δ.Κ ΕΧ
3808

27 Προφυλακτικά από καουτσούκ Δ.Κ ΕΧ
4014

28 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους κούτσουρα
μικρά κλαδιά δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές
Δ.Κ.ΕΧ4401

29 Πετσέτες σερβιέτες και ταμπόν υγείας
και παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας
της γυναίκας από χαρτί ή από βάτες Δ.Κ ΕΧ
9619

30 Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις
τυπωμένες Ο συντελεστήςτου φόρουγια βιβλία
και βιβλία για παιδιά Δ.Κ ΕΧ4901 ΕΧ 4903

ορίζεται σε έξι τοις εκατό 6

3LΕιδικές ανυψωττκές συσκευές σκάλες
ανελκυστήρες μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος

αναπήρων και παρόμοια που χρησιμοποιούνται

γτα την εξυπηρέτηση αναπήρων Δ.Κ
ΕΧ8428

3ΖΓραφομηχανέςμεχαρακτήρεςBRAILLE
και ειδικές ηλεκτροντκές γραφομηχανές ηλεκτρονικές

συσκευές επικοινωνίας τσέπης για
ανάπηρα πρόσωπα Δ.Κ ΕΧ 8469

33 Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή που

προορίζονται γιατη μεταφορά δέκα προσώπων
ή περισσοτέρων συμπεριλαμβανομένου καιτου
οδηγού ειδικά κατασκευασμένα ή διασκευασμένα

για τη μεταφορά αναπήρων και ατόμων
με ειδικέςανάγκες τωνοποίωνοι ειδικέςθέσεις
καλύπτουν τουλάχιστον το 60 του συνόλου
των θέσεων εφόσον αγοράζονται εισάγονται
ή αποκτώνται από άλλο κράτος-μέλος της
Κοινότητας από Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ που ασχολούνται

με την εκπαίδευση προστασία και περίθαλψη

των ατόμων αυτών Δ.Κ ΕΧ 8702

34 Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα
οχήματα για αναπήρους έστω και με κινητήρα
ή άλλο μηχανισμό προώθησης ανταλλακτικά
αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο Δ.Κ
8713 και ΕΧ 8714

35 Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται

ενδομήτρια αντισυλλητπτκά αυτολι

παινόμενοι καθετήρες καθετήρες κεντρικοί
για αιμοκάθαρση καθετήρεςσίτισης καθετήρες
περιτοναϊκής καθετήρες κύστεως υπερηβικές
σύριγγες οίησης πιεσόμετρα ομιλούντα βελόνες

για τιςπένες ινσουλίνης βελόνες τεχνητού

νεφρού Δ.Κ.ΕΧ 9018
36 Είδη και συσκευές ορθοπεδτκής στα

οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργι
κές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες
Νάρθηκες υποστηρίγματα και άλλα είδη και
συσκευές για κατάγματα Είδη και συσκευές
προθέσεως Συσκευές για τη διευκόλυνση της
ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που

κραττούνται με τοχέρι φέρονται από τα πρόσωπα

ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με
σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη
θεραπεία μιας αναπηρίας Συσκευές έκχυσης
ινσουλίνης Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα

των παραπάνω αγαθών Δ.Κ ΕΧ9021
37 Η παράδοση νερού
38 Ηλεκτρική ενέργεια Δ.Κ 2716 το

φυσικό αέριο Δ.Κ 271 1 καθώς και θέρμανση
μέσω δικτύου τηλεθέρμανση

39 Ανυψωτικό τουαλέτας Δ.Κ ΕΧ 3922

μπανιέρες για ανάπηρους Δ.Κ ΕΧ 3922 6910
7324 στηθόδεσμος μαστεκτομής μαγιώ μαστεκτομής

Δ.Κ ΕΧ 62 12 6 1 12 62 1 1 προγράμματα

για ηλεκτροντκούς υπολογιστές jaws

supernova hall φωναισθησίας fine reader
Δ.Κ EX 8523 εκτυπωτές Braille Δ.Κ EX
8443 ρολόγια χειρός Braille Δ.Κ EX 9102

πινακίδες γραφής Braille μέτρα Braille ΔΚ
ΕΧ 90 1 7 μπαστούνια λευκά και ηλεκτροντκά
Δ.Κ ΕΧ 6602 κασετόφωναμε 4 tracks Braille
Δ.Κ EX 8519 ταινίες μέτρησης σακχάρου
Δ.Κ ΕΧ 3822 τα οποία προορίζονται γτα την

εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
40 Καθίσματα μπάντου Δ.Κ ΕΧ 8401 αντλία

αποστδήρωσης για μεσογειακή αναιμία
Δ.Κ ΕΧ 9018 σύστημα τραχειοστομίας τρα

χειοοωλήνες φίλτρα Δ.Κ ΕΧ 9018 περπα
τούρα Δ.Κ ΕΧ 8716 ΕΧ 6602 ΕΧ 9021 τρίποδο

Δ.Κ ΕΧ 8716 ΕΧ 6602 ΕΧ 9021 σύστημα
φωτεινής ειδοποίησης Δ.Κ ΕΧ 8531 δέκτης
φωτεινών σημάτων Δ.Κ ΕΧ 8517 Braille
display Δ.Κ EX 8528 scanner Δ.Κ EX 8471

Braille note taker Δ.Κ EX 8469 προγράμματα
κινητών τηλεφώνων σε ελληντκή και ξένη
έκδοση mobile speak speaking phone Δ.Κ
EX 8523 πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη

όραση Braille Δ.Κ ΕΧ 3926 κάλτσες
Α.Γ ή Κ.Γ Δ.Κ ΕΧ 6115 ΕΧ 6217 κάλτσες
κολοβώματος Δ.Κ ΕΧ 6307 φίλτρα αιμοκάθαρσης

αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και
πλαομαφαίρεσης Δ.Κ ΕΧ 90 1 8 γραμμές αιμοκάθαρσης

αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και
πλασμαφαίρεσης Δ.Κ ΕΧ 9018 σάκοι περισυλλογής

υγρού προετοιμασίας φίλτρων Δ.Κ
ΕΧ 3926 Y-connectors σετ φλεβοκέντησης
κατά την αιμοκάθαρση ΔΚ ΕΧ 90 1 8 φύοτγγες
διττανθρακκών Δ.Κ ΕΧ 2836 συνδετικό από

τττάντο(Δ.ΚΕΧ 9018 ΕΧ8108 γραμμή σύνδεσης

και αποχέτευσης σάκοι αποχέτευσης Δ.Κ
ΕΧ 3926 κασέτες σύνδεσης Clamp λαβίδες
Δ.Κ ΕΧ9018 βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης
SMART PD CASE Δ.Κ EX 9018 EX 4202

αναλώσιμο υλικό γτα κολοοτομίες Δ.Κ ΕΧ
3006 τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση

ατόμων με ειδικές ανάγκες

a ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
L Εισιτήρια θεατρτκών παραστάσεων για

τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε

έξι τοις εκατό 6
2 Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική

παραγωγή
3 Η διαμονή σεξενοδοχείακαιπαρόμοιους

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της παροχής

καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης
χώρου σε κατασκήνωσηήκάμπτνγκγιατροχό
στητα

4 Η παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών

και επιχειρήσεων αποτέφρωσηςνεκρών
καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών

5 Η παροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας

παιδιών ηλικιωμένων ασθενών και ατόμων

με ειδικές ανάγκες γεντκά

Γ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται

στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε

αμφιβολία ως προς την ένταξη τους
στον πίνακα αυτόν συνεπεία του είδους του
προορισμού της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο υπάγονται στον κανοντκό συντελεστή

Φ.Π.Α
γ Οι προβλεπόμενες σης παρ.4 5 και 6του

αρθ 2 1 ν 2859/2000 ΦΕΚ Α'248 μειώσεις των
συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως

αα Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά

νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα

και από 1 6.20 1 6 στα λιγότερο αναπτυγμένα

νησιά Εξαιρούνται της καταργήσεως και
παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές

Φ.Π.Α γτα τα πλέον απομακρυσμένα
νησιά

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα

σης παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ
4 του άρθρου 21 ν 2859/2000 ΦΕΚ Α'248

ΖΣτοά^θρο20τουν.3842/2010προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής

8 Το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο
σύνολο των συναλλαγών οι οποίες εμπίπτουν
σης ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του

παρόντος άρθρου και διενεργούνται με οποιονδήποτε

τρόπο και ιδίωςμέσωχρήσηςπιστωτικής
ή χρεωστικής κάρτας ηλεκτρονικής τραπεζιη
κής e-banking τραπεζυίής κατάθεσης σε εξόφληση

πμολογίου ή τραπεζικής επιταγής δεσμεύεται

από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν

στο δημόσιο εντός πέντε 5 ημερών
από τη διενέργεια της πληρωμής Σε περίπτωση
φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση
ΦΠΑ η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση γτα το ει
σπραχθέν ποσόΦΠΑ ώστε ναυπολογίζεται στη
δήλωση του φορολογουμένου Για ης υπηρεσίες

αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν
δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή Με απόφαση
του Γεντκού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

ριβμίζεταιηδιαδικασία εφαρμογής τηςδιάταξης
της παρούσας παραγράφου καθώς και κάθε
ζήτημα σχεττκά με την απόδοση και την επτστρο
φή ΦΠΑ

3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του
ν.3492/2006 Α 2 1 0 τροποποιείται ως ακολούθως

2 Αντικείμενο του φόρου που επιβάλλεται

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης
φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την
ασφαλιστική σύμβαση

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε
α 25 επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός

β 4 επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής
γ.10 επί των ασφαλίστρων των λοιπών

κλάδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων των
αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένης της αστικής

ευθύνης για τα οποία ο συντελεστής φόρου
ορίζεται σε 15

4 Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 58 του ν 4172/2013 Α 167 οι λέξεις
είκοσι έξι τοις εκατό 26 αντικαθίστανται

με ης λέξεις είκοσι εννέα τοις εκατό 29

£αΤοπρώτοεδάφιοτηςπαρ 1 του άρθρου
71 του ν 4172/2013 Α 167 ανηκαθίσταται ως
ακολούθως

1 Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους
λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται

ποσό ίσομε εκατότοις εκατό 1 00 του
φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί
στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογτκού



9. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

15.7.2015 19
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπτπτππττη

έτους Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για ης τραπεζικές

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα

αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν

νόμιμα στην Ελλάδα
β Στο άρθρο 72 του ν 4 1 72/20 13 προστίθεται

νέα παράγραφος 36 που έχει ως εξής
36 Ειδικά για τα εισοδήματα και τα κέρδη

που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει

από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την
3 1 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 1 που εφαρμόζεται
για τα νομικά πρόσωπα και ης νομικές οντότητες

των περυηώσεων β γ ε και στ μόνο για
ης κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών
του άρθρου 45 ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις
εκατό 75

6 Στον ν.4174/2013 μετά το άρθρο 55 προστίθεται

άρθρα 55Α ως εξής Άρθρο 55 Α
L Αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος

με πρόθεση α αποκρύπτειφορολογητέα
ύλη ή β παραπλανεί τα όργανα της φορολογικής

διοίκησης σχετικά με φορολογητέα ύλη ή
γ δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς εισπραχθέντα

ή οφειλόμενοΦΠΑή παρακρατούμενους
ή επψριπτόμενους φόρους τέλη και εισφορές
με αποτέλεσμα την απόλαυση περιουσιακού
οφέλουςγια τον ίδιο ή για τρίτους με αντίστοιχη
ζημία του Δημοσίου τουλάχιστον σε 10.000

ευρώ ανά φορολογία και ανά έτος κατά παράβαση

της φορολογικής νομοθεσίας 2 Εάν συντρέχει

περίπτωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής

υποβάλλεται αμέσως και πάντως όχι
πλέον των τριάντα ημερών από την σύνταξητης
σχετικής εκθέσεως ελέγχου μηνυτήρια αναφορά

από τα αρμόδια όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης ή σε περίπτωση καθυστέρησης τους
από τον Γενικό ΓραμματέαΔημοσίων Εσόδων
Μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται και στην

περίπτωση του άρθρου 42 ΠΚ Η ποινική δίωξη
ασκείται αυτεπαγγέλτως

3 Σε περίπτωση παραπομπής του κατηγορούμενου

για φοροδιαφυγή στο ακροατήριο
δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόσημα των

άρθρων 54 και 55 του παρόντος Ο φόρος και οι
τόκοι επιβάλλονται και εισπράπονται κατά ης
διατάξεις των άρθρων 30 επόμενα 40 επόμενα
και 53 του παρόντος Η άσκηση ενδυχοφανούς
προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών

Δραστήριων δεν επηρεάζει την ποινική

διαδικασία
4 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από

01.01.2016
7 Η διάταξη της παρ 2 του αρθ 12 του ν

2328 1 995 Α 1 59 όπως τροποποιήθηκε με την
διάταξη του άρθ 58 του ν 4331/2015 Α 69

καταργείται
8 ο Στην περίπτωση α της παραγράφου 1

του άρθρου 44 του ν 41 1 1/2013 Α 18 διαγράφονται

οιλέξεις καθώςκαι καιμετάηςλέξεις
δεξαμενών κολύμβησης προστίθεται η φράση
καθώς και σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

άνω των πέντε 5 μέτρων
β Ο συντελεστής των υποπεριπτώσεων ii

iii και iv της περίπτωσης β της παραγράφου 1

του άρθρου 44 του ν 4111/2013 αυξάνεται σε

δέκα τρία τοις εκατό 13

ν.Στηνπερίπτωσηβ'τηςπαραγράφου 1 του

άρθρου 44 του ν 41 1 1/2013 προστίθεται υποπε

ρύπωση ν ως εξής

ν Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

άνω των πέντε 5 μέτρων ο φόρος ισούται
με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής

δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή
δεκατρία τοις εκατό 13 Δεν λαμβάνεται υπόψη

η δαπάνηγιατην αμοιβή του πληρώματος
Από το φόρο της περίπτωσης ν εξαιρούνται τα
ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν

κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην
Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπον τρεχαντήρι

βαρκαλάς πέραμα τσερνίκι λίμπερτυ τα
οποία προέρχονται από ελληνυχή ναυηκή παράδοση

δ Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται

στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής
9 Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του

ν.3986/201 1 Α 152 αντικαθίσταται ως εξής
3 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται

στο συνολικό καθαρό εισόδημα της
προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται ως
εξής

α Για συνολικό καθαρό εισόδημα από
δώδεκα χιλιάδες ένα 12.001 ευρώ έως είκοσι
χιλιάδες 20.000 ευρώ η ειδυοί εισφορά υπολογίζεται

με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις
εκατό 0,7 επί ολόκληρου του ποσού

β Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι

χιλιάδες ένα 20.00 1 ευρώ έως και τριάντα
χιλιάδες 30.000 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται

με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις
εκατό 1,4 επί ολόκληρου του ποσού

γ Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα

χιλιάδες ένα 30.001 έως και πενήντα
χιλιάδες 50.000 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται

με συντελεστή δύο τοις εκατό 2

επί ολόκληρου του ποσού
δ Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα

χιλιάδες ένα 50.001 έως και εκατό χιλιάδες

100.000 ευρώ η ειδική εισφορά υπο

λογίζεταιμε συντελεστή τέσσερατοιςεκατό(4
επί ολόκληρου του ποσού

ε Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό

χιλιάδες ένα 100.001 ευρώ έως και πεντακόσιες

χιλιάδες 500.000 ευρώ η ειδική εισφορά

υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό
6 επί ολόκληρου του ποσού

σι Για συνολικό καθαρό εισόδημα από
πεντακόσιες χιλιάδες ένα 500.001 και άνω η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ

τοις εκατό 8 επί ολόκληρου του ποσού

Ο Για το συνολικό καθαρό εισόδημα όπως
αυτόορίζεται στην παράγραφο 2 του Προέδρου
της Δημοκρατίας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων

της Βουλής των Βουλευτών του

Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης

των Υπουργών των Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών των Γεντκών και
Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων των Γενικών

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

των Περιφερειαρχών των Ευρωβουλευτών

των Δημάρχων καιτων προσώπωντων
περιπτώσεων α και β'της παρ 3 του άρθρου 56
του Συντάγματος εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές

και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές
τους είναι τουλάχιστον ίσες με ης αποδοχές
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου όπως ορίζεται
στην παρ 1 του άρθρου 2 του ν 3833/2010 Α
40 η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή

οκτώ τοις εκατό 8 επί ολόκληρου του
ποσού

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται

αναλόγως σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό

καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά
την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται

του καθαρού εισοδήματος που απομένει

μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή

του αμέσως προηγούμενου συντελεστή

Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΛΣΤΑΤ

10 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2

του άρθρου 2 του ν 3832/2010 Α 38 αντικαθίσταται

ως εξής
Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ θεσπίζεται

Κανονισμός Στατισηκών Υποχρεώσεων των
φορέων του ΕΛ.Σ.Σ ο οιιοίος δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται

στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ
ILΤο άρθρο 3 του ν 3832/2010 Α 38 ανη

καθισταται ως εξής

Άρθρο 3 Συμβουλευηκή Επιτροπή του
Ελληνικού Σταηοτικού Συστήματος

L Συνιστάται Συμβουλευηκή επιτροπή του
Ελληνικού Σταηοτικού Συστήματος ΣΥ.ΕΠ
ΕΛ.Σ.Σ

2 Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ συγκροτείται από δεκαεπτά

1 7 μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον
κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν

σταησπκά στοιχεία ως χρήστες Κάθε
ένα από τα μέλη με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται

αντίστοιχα από
α τη Βουλή των Ελλήνων β την Κυβέρνηση

της Ελλάδος γ την Τράπεζα της Ελλάδος
δ την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
ΚΕΔΕ ε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

στ το Ινσητούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε
ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε ζ την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Ελλάδος η τον ΣΕΒ θ την Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή Ο.Κ.Ε ι το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ε.Κ.Κ.Ε.).,ια)τοΚΕ.Π.Ε.,ιβ)τηνΠΑ.Σ.Ε.ΓΈ.Σ

ιγ την Ελληνική ΕνωσηΤραπεζών ιδ το ΙΟΒΕ
ιε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση

Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις

DG ECFTN ιοτ την ΕΚΤ και ιζ την Ευρωπαϊκή

Συμβουλευτική Επιτροπή για τις
Σταηστικές European Statistical Advisory
Committee

Ο Πρόεδροςτης ΕΛ.ΣΤΑΤ είναι αυτοδικαίως

μέλος της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ και συμμετέχει
σης εργασίες και σης συνεδριάσεις της χωρίς
ψήφο

3 Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ συγκροτείται με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών Τα μέλη της
ορίζονται με θητεία τεσσάρων 4 ετών που

μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά Σε περίπτωση

θανάτου λήξης της θητείας ή αποχώρησης

μελών της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ και μέχρι τον
ορισμό νέων μελών η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ μπορεί
να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΚώδικαΔιοικη
τικής Διαδικασίας

4 Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ συνεδριάζει τακτικά
δύο 2 φορές ανά έτος

5 0 Προέδρος της επιτροπής ορίζεται για
θητεία δυο 2 ετών με ψηφοφορία μεταξύ των
μελών της

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ διορίζεται για
πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού
Ουίονομυιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως
2 Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη

θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ είναι α η

υψηλή επιστημονική κατάρηση με επαγγελματική

ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο

της σταησηκής ή συναφών κλάδων ή σε

αντικείμενο συναφές προς το ανηκείμενο των
σταησηκών ερευνών και μελετών και β η ικανότητα

του υποψηφίου όπως προκύπτει από
την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
στατιστικώναρχώνπουπροβλέπονται στο άρθρο
338 παρ 2 ΣΛΕΕ στο άρθρο 2 του Κανονισμού
223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για ης Ευρωπαϊκές Σταηοτικές Επιπρόσθετα
ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ πρέπει να διαθέτει
διδακτορικό τίτλο σπουδών

3 Για την επιλογή του Προέδρου της ΕΛ
ΣΤAT ο Υπουργός Οικονομικών συγκροτείμε
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απόφαοή ίου που εκδίδεται πριν από την πρό
σκληοη ενδιαφέροντος πενταμελή επιτροπή
εμπειρογνωμόνων Εργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων

και η επιλογή του Προέδρουτης ΕΛΣΤΑΤ
Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής

παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ με τρόπο
που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής

Η δαπάνη λειτουργίας της επιτροπής βαρύνει

ιον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ
Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται

για μία μόνοφορά με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών Σε περίπτωση που η διαδικασία

επιλογής νέου Προέδρου δεν ολοκληρωθεί

μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχομένου
η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδικαίως με
την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων έως
τον διορισμό νέου Προέδρου εκτός εάν η επιλογή

του είχε γίνει χωρίς σύμφωνη κρίση της
επιτροπής εμπειρογνωμόνων οπότε η θητεία
του παρατείνεται το πολύ για τρεις μήνες μετά
την ημερομηνία λήξης της Για την ανανέωση
δεν απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της
προηγουμένης παραγράφου εκτός από την
περίπτωση που η επιλογή του Προέδρου είχε
γίνει σύμφωνα με την διαδικασία αυτή και
χωρίς σύμφωνη κρίση της επττροπής εμπειρογνωμόνων

Σε περίπτωση ανανέωσης θητείας
για την οποία δεν απαιτείται η διενέργεια της
διαδυωσίας της προηγουμένης παραγράφου
εάν η απόφαση ανανέωσηςτηςθητείαςεκδοθεί
μετά την προκήρυξη η διαδυςασία που έχει
αρχίσει ματαιώνεται Σε περίπτωση που η ανανέωση

ιης θητείας του απερχομένου Προέδρου
μπορεί να γίνει χωρίς διενέργεια της διαδικασίας

πις προηγουμένης παραγράφου και εφόσον

μετά την πάροδο τριμήνου από τηνλήξη της
θητείας ιου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής νέου Προέδρου η διαδικασία ματαιώνεται

αυτοδικαίως και η θητεία του απερχομένου

Προέδρου ανανεώνεται αυτοδυίαίως Σε
περίπτωση ανανέωσης η νέα θητεία αρχίζει
από την δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού

Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ή από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης
ανανέωσης ανεξαρτήτως του χρόνου παρατάσεως

που υπήρξε μετά τη λήξη της προηγούμενης

θηιείας Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ
νέου Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ πρόσωπο που
έχει εκπέσει από την ιδιότητα αυτή

20 Μετά την περίπτωση ιβ ιης παραγράφου
I του άρθρου 14 του ν 3832/2010 Α 38 όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο

1 1 του άρθρου 323 ν 4072/2012 Α 86

προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής με αναρίθμηση

ιων επομένων περιπτώσεων
Ανακατανέμει ανά κατηγορία κλάδο και

ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που

προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ
ΣΤΑΤ

2L Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2

του άρθρου 16 του Ν 3832/2010 όπωςτο άρθρο
αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου

8 Ν 41 1 1/2013 αντικαθιστάται ως εξής
Η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής

του άρθρου 146 του νόμου 4270/2014 και του

άρθρου 14 του Ν.Δ 496/1974 όπως ισχύει
22 Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν

3832/2010 Α 38 αντικαθίσταται ως εξής

Στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται

δέκα 10 οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού

προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

23 Το εδάφιο ιδ του άρθρου 17 του ν
4270/2014 Α 86 καταργείται

24 Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Ν
3832/2010 όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε

με την παράγραφο 1 7 του άρθρου 323 Ν
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής

Συνιστάται στην κεντρυαί υπηρεσία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ μία 1 θέση Νομικού Συμβούλου
στηνοποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία
Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Καθήκοντα του

Νομικού Συμβούλου είναι η παροχή στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ νομυίών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων

και γενικά κάθε είδους νομικών υπηρεσιών

σύμφωνα με τον Κώδυχα περί Δυυιγό
ρων συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης ή

δικαστικής εκπροσώπησής της μετά από ανάθεση

από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα
με το άρθρο 14 του παρόντος Ο Νομικός Σύμβουλος

της ΕΛ.ΣΤΑΤ προσλαμβάνεται με απόφαση

του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ ύστερα από

προκήρυξη στην οποία ορίζονται τα κριτήρια
τα προσόντα και οι όροι αμοιβής και συνεργασίας

Η διαδικασία ιης πρόσληψης δυατγόρων
της παραγράφου 2 του άρθρου 43 Ν 4194/2013
δεν εφαρμόζεται για το Νομικό Σύμβουλο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την
έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 7 του άρθρου
323 του Ν 4072/2012 Το αντικείμενο της ρύθμισης

τηςδιάταξης αυτής εξαιρείται από το πεδίο

εφαρμογής κάθε μεταγενέστερης διάταξης που

ρυθμίζει την πρόσληψη νομικών συμβούλων ή

δικηγόρων με ισχύ από το χρόνο έναρξης ισχύος

της κάθε σχετικής μεταγενέστερης διάταξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 18

του παρόντος άρθρου
25 α Η αληθής έννοια της παραγράφου 4

του άρθρου 20 του Ν 3832/2010 όπως η παράγραφος

αυτή τροποπουίθηκε με mν παράγραφο
17 του άρθρου 323 Ν 4072/2012 είναι ότι ο

Νομικός Σύμβουλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ προσλαμβάνεται

για να παρέχει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ νομκές
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις και γενικά κάθε
είδους νομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
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Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζονται σημαντικές
αποκλίσεις από τον τριμηνιαίο στόχο οι οποίες
δεν αποδίδονται σε εξαιρειικές περιστάσεις
κατά την έννοια της περίπτωσης θ της παραγρ
1 του άρ 14 του ν 4270/2014 ενεργοποιείται
διορθωτικός μηχανισμός ύστερα από σχετική
γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Ο διορθωτικός μηχανισμός συνίσταταιστην

κάλυψη της απόκλισης είτε με περικοπή δαπανών

είτε με ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση

των εσόδων Η εφαρμογή του διορθωτικού

μηχανισμού δεν συνεπάγεται την μη εφαρμογή

του μέρους Ζ του ν 4270/2014 αλλά λειτουργεί

συνδυαστικά με τις διατάξεις του
Η περικοπή δαπανών ή και η ενίσχυση των

εσόδων θα εφαρμόζεται κατά σειρά προτεραιότητας

α στον φορέα ή τους φορείς από τον
οποίο προέρχεται η απόκλιση β σε οποιονδήποτε

από τους φορείς που ανήκουν στον ίδιο
υποτομέα και που εποπτεύονται από το ίδιο
Υπουργείο με εκείνον ή εκείνους από τον οποίο

προέρχεται η απόκλιση γ σε οποιονδήποτε
από τους φορείς ανήκουν στον ίδιο υποτομέα
με εκείνον ή εκείνους από τον οποίο προήλθε
η απόκλιση ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου

και δ σε οποιοδήποτε φορέα ή φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης

28 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

και των κατά περίπτωση συναρμόδιων

Υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με
την εφαρμογή των διατάξεων ιων προηγούμενων

άρθρων
29 Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των

ασφαλιστικών ταμείων μετά ης 30.06.2015

χορηγείταισύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες

εισφορές και μετά ιην συμπλήρωση
του 67ου έτους χορηγείται το πλήρες ποσό της
κατώτατης εγγυημένης σύνταξης κατώτατο
όριο

30 Από 01.01.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά

στο ΕνιαίοΤαμείο ΕπικουρικήςΑσφάλισης
h I LA όλα τα ταμεία καιοι τομείςεπικουρικής

ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την
δημοσίευση του παρόντος

3L Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι
όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής
ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι
στο άρθρο 38 του Ν 4052/2012

32 Από0 1 01 20 1 6 οι εγγυημένεςσε μηνιαία
βάση συνταξιοδοτικές εισφο(>ές κρατική επιχορήγηση

προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας
ασφάλισηςδιατηρούνταισε ονομαστικούςόρους
μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015

33 Από 01 07.201 5 αυξάνονται οι εισφορές
υγειονομικής περίθαλψης από 4 σε 6 και
παρακρατούνται από πς κύριες συντάξεις και
από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο
ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης
ορίζεται σε 6 και παρακρατείται από τις επι
κουρυίές συντάξεις

34 Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
που θα εκδοθούν έως ης 3 1 Ιουλίου 201 5 ρυθμίζονται

θέματαεφαρμογήςτων προηγούμενων
άρθρων που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων

ή τομέων στο ΕνιαίοΤαμείο Επικουρικής
ασφάλισης πςλεπτομέρειες και την διαδικασία
εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με
την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια

Κώδικα περί Δικηγόρων συμπεριλαμβανομέ
νηςτηςεξώδικηςή δικαστικής εκπροσώπησής
της μετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 14

του Ν 3832/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε

με την παράγραφο 1 1 του άρθρου
323 Ν 4072/2012

β Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του

άρθρου 1 66 του Ν 4 1 94/2013 είναι ότι αυτή δεν
κατισχύει και δεν καταργεί τη διάταξη της παραγράφου

4 του άρθρου 20 του Ν 3832/2010

όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με
την παράγραφο 17του άρθρου 323 Ν.4072/2012

με την οποία καταργήθηκε η προγενεστέρως
προβλεπόμενη υπαγωγή της πρόσληψης του

Νομικού Συμβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ στη διαδικασία

πρόσληψης δικηγόρων του άρθρου 1 1

του Ν 1649/1986 και η οποία θεσπίστηκε ειδικώς

προς κατάργηση της υπαγωγής αυτής σε

συμμόρφωση προς τη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη

στα Στατιστικά Στοιχεία η οποία
κυρώθηκε με το ν 4051/2012 άρθρο 8 και Παράρτημα

αριθμός 1 περίπτωση μ των ενεργειών

για βελτίωση
26 Δαπάνες για α παροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο

διενέργειας της απογραφής πληθυσμοΰ
κατουίιών του έτους 2011 και β για αμοιβή του
Νομυωύ Συμβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ που διορίστηκε

κατόπιν της προκήρυξης ΓΠ
841/20.1 1.2013 από το χρονικό διάστημα από
14.2.201 4έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται
και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον

προϋπολογισμό

της ΕΛ.ΣΤΑΤ αμέσως μετά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως
27 Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται
στον Υπουργό Οικονομικών ημιαυτόματα

μέτρα περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης

από τουςστόχους πρωτογενών πλεονασμάτων

και ειδικότερα μηνιαίων/τριμηνιαίων
στόχων σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής εξαιρουμένου του επενδυτικού
σκέλους οι οποίοι ορίζονται για όλους τους
υπο-τομείς της Κυβέρνησης

Σε περίπτωση κατά την οποία σε επίπεδο
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Μπαράζ κινητοποιήσεων

Σε απεργιακό κλοιό
σήμερα η χώρα για τα μέτρα

Σε 24ωρη πανελλαδική

απεργία προχωρούν σήμερα

ΑΔΕΔΥ,ΠΟΕΟΤΑ ΠΟΕΔΗΝ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

και ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος με

αιχμή την ψήφιση του

πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα

Φαρμακοποιοί
δημόσιοι υπάλληλοι

καιεργαζόμενοι
στους δήμους ανοίγουν

σήμερα μετην 24ωρη πανελλαδική
απεργία που έχουν εξαγγείλει τον
χορό των κινητοποιήσεων με

φόντο τα επώδυνα μέτρα που προβλέπει

η συμφωνία που επετεύχθη
σης Βρυξέλλες

Αναλυτικότερα για σήμερα
προβλέπεται το κλείσιμο των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των
μονάδων υγείας που έχει εξαγγείλει

και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία

ενώ ρολά κατεβάζουν και
οι φαρμακοποιοί

Στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής

απεργίας η ΠΟΕΔΗΝ θα
πραγματοποιήσει συγκέντρωση
στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις
1 1:00 ενώ θα συμμετάσχει και στο
συλλαλητήριο που οργανώνει η Α

ΔΕΔΥ στις 19:30 στο Σύνταγμα διεκδικώντας

την κατάργηση των
μνημονίων Η Ομοσπονδία κάνει
λόγο για ολική επαναφορά των
ασκούμενων πολιτικών της προηγούμενης

πενταετίας με συμφωνία
για τρίτο μνημόνιο που κατακρεουργεί

τους πολίτες Όπως υποστηρίζει
με τηνψήφιση του Δημοσιονομικού

Συμβουλίου ως κόφτη των
κοινωνικών δαπανών τελειώνειτο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας

Οι υπηρεσίες μετατρέπονται
σε ανταποδοτικές ανταγωνιστικές
και οι πολίτες θα πληρώνουν από
τιτν τσέπη τους την υγεία τους Η υ
ποσιελέχωσΓι KCl η υποχρηματοδό
τηση θααντιμετωπιστούν απόταέσω
του συστήματος με κατάργηση υποβάθμιση

απαξίωση Μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας
Κλειστά θα παραμείνουν και τα

φαρμακεία λόγω της 24ωρης προειδοποιητικής

απεργίας που έχει
εξαγγείλει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος ΠΦΣ Οι
φαρμακοποιοί

αντιδρούν στις αλλαγές
που φέρνει η νέα συμφωνία και αφορούν

στο ιδιοκτησιακόκαθεστώς
τωνφαρμακείωνκαι βγάζουντα Μη
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
ΜΗΣΥΦΑ και στα σούπερ μάρκετ
Στην απεργία του ΠΦΣ δεν θα

συμμετάσχουν

πάντως τα λεγόμενα
διευρυμένα φαρμακεία δηλαδή εκείνα

που λειτουργούν με απελευθερωμένο

ωράριο
Με ανακοίνωση ίου ίο Φαρμακευτικό

Αναπτυξιακό Ινστιτούτο
Ελλάδος ΦΑΝΙΕ δήλωσε ότι τα

μέλη του δεν θα απεργήσουν διόι
δεν προτίθενται ναταλαιπωρήσου

περαιτέρω τους συνταξιούχους κα
τους ασθενείς τους Έλληνες πολί
τες που ήδη ζουν πρωτόγνωρε
καταστάσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ακινητοποιημένο
θα μείνουν όλη την ημέρα οισυρμό
του ΟΣΕ και του Προαστιακού Σι
δηρόδρομου ενώ στάση εργασίας
θα πραγματοποιήσουν και οι εργα
ζόμενοι στο μετρό από την έναρξη
της βάρδιας έως τις 9 το πρωί Κανονικά

θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός
σιδηρόδρομος και το τραμ
Η μνημονιακή λαίλαπα συνεχίζεται

ακόμα και από την αριοτε
ρή κυβέρνηση Τσίπρα στη λογική
της ισοπέδωσης των εργασιακών
δικαιωμάτων και της κοινωνικής
αφαίμαξης όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση το σωματείο
εργαζομένων του Μετρό ΣΕΛΜΑ
καλώντας τους εργαζόμενους να
συμμετέχουν στα αυριανά συλλαλητήρια

Εξαιτίας της 24ωρης απεργίας
των εργαζομένων στον ΟΣΕ δεν θα
πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό

δρομολόγιο οε εθνικό και
προαστιακό δίκτυο ενώ προβλήματα

υπήρξαν και στα χθεσινοβραδινά
δρομολόγια Επίσης σι συρμοί του
μετρό θα τερματίζουν στον σταθμό
Δουκίοσης Πλακεντίας
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Ανατιμήσεις φωτιά από τους νέους συντελεστές ΦΠΑ

Οίοι οι νέοι φόροι
Ο λογαριασμός για μισθωτούς συνταξιούχους

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
Οι αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ Αλλα μέτρα
Συντελε

► Φάρμακα και εμβόλια
► Βιβλία και βιβλία για παιδιά

εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις
► Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων

► Κρέατα νωπά

ή κατεψυγμένα
► Ψάρια φιλέτα

καλαμάρια χταπόδια
► Γάλα γιαούρτι

► Δημητριακά
► Ελαιόλαδο ζάχαρη
► Ζυμαρικά ψωμί
► Προϊόντα αλευροποΐας
► Παιδικές τροφές

Συντελε
ί Τυποποιημένα είδη

διατροφής
μακαρόνια ρύζι αλεύρι

καφές κακάο αλλαντικά
μαρμελάδες σοκολάτες
παγωτά είδη ζαχαροπλαστικής

μπαχαρικά προψημένο
ψωμί προμαγειρεμένα
φαγητά ψωμί του τοστ
φρυγανιές κ.ά

ί Τυριά τριμμένα ή οε σκόνη ► Νερά ξίδια αλάτι

► Αβγά νωπά ► Ρεύμα φυσικό αέριο
► Μέλι φυσικό τηλεθέρμανση
t Λαχανικά φυτά ► Η διαμονή σε ξενοδοχεία
► Καρποί και φρούτα και παρόμοιους χώρους

ΜΕΤΡΑ

Φόρους-φωτιά φέρνει το προπό νομοθέτημα

της κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα

της συμφωνίας Σελ 4-5

► Αναψυκτικά χυμοί
► Εστίαση catering
► Εισιτήρια και κόμιστρα ταξί
► Φροντιστήρια ξένες

γλώσσες Η/Υ
► Επισκευή συντήρηση

παλαιών κατοικιών
► Ανθη φυτά
► Αποχέτευση

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά

Κατάργηση της έκπτωσης 30 αηό 1/10/2015
στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά
Από την 1η Ιουνίου 2016 το ειδικό καθεστώς
καταργείται στα λιγότερο αναπτυγμένη νησιά
Εξαιρούνται τα πλέον απομακρυσμένα νησιά

► Αύξηση του φορολογικού συντελεστή
από 26 σε 29 των νομικών προοώπων

y Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100
για τα νομικά πρόσωπα και στο 75 για
τη χρήση του 2015 για Ο Ε και Ε.Ε

► Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
στα Ι.Χ πάνω από 2.500 κ.ε και πισίνες και
επιβολή του φόρου και στα οκάφη αναψυχής
άνω των 5 μέτρων

► Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ

► Αύξηση του συντελεστή του φόρου
ασφαλίστρων στο 25 από 20 για
τον κλάδο πυρός και στο 15 από 10 για
τον κλάδο αυτοκινήτων

ί
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ΤΕΤΑΡΤΗ IS ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μια φορολογική καταιγίδα ύψους 3,62 δισ ευρώ αναμένεται να πλήξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρηθείς

στη διετία 2015-2016 Το ποσό αυτό προοδοκά να εισπράξει η κυβέρνηση από την επιβολή όλων των νέων μέτρων
που προβλέπει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

ΊΑ ΕΣΟΔΑ 3,62 ΔΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2016

Ολοι οι νέοι φόροι για μιοθωτοΰς
ουνταξιούχους και επιχειρήοεις

rΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Περισσότερους
φόρους στους

έχοντες εισοδήματα άνω των
30.000 ευρώ μέσω της αύξησης

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
σης επιχειρήσεις με αύξηση του

συντελεστή φορολόγησης από το 26
στο 29 και την αύξηση της προκαταβολής

φόρου στο 100 και αύξηση
κατά 30 στους φόρους πολυτελούς
διαβίωσης για τα Ι.Χ αυτοκίνητα άνω
των 2.500 κυβικών εκατοστών και τις
πισίνες επιβολή φόρου πολυτελούς
διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής
μήκους άνω των 5 μέτρωνκαι αύξηση
του φόρου στα ασφάλιστρα περιλαμβάνει

το πολυνομοσχέδιο
Αναλυτικά τα μέτρα που θα νομοθετηθούν

άμεσα είναι τα ακόλουθαi Αύξηση του φόρου εισοδήματος
για ης μεγάλες επιχειρήσεις Ο

συντελεστής του φόρου εισοδήματος
για τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν οι ανώνυμες

εταιρείες οι εταιρείες περιορισμένης

ευθύνης οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις

προσώπων αυξάνεται από το
26 στο 29

2 Αύξηση της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος για όλες ης εταιρείες

και τα λοιπά νομικά πρόσωπα
Ειδικότερα

Ο συντελεστής της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος για ης ανώνυμες
εταιρείες ης εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης ης κεφαλαιουχτκές εταιρείες

τους συνεταιρισμούς και ης ενώσεις

προσώπων αυξάνεται από το 80
στο 100

Ο συντελεστής της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος για ης προσωπικές

εταιρείες ης ασηκές εταιρείες
ης κοινοπραξίες κ.λπ αυξάνεται από
55 οε 75 για τη χρήση του έτους
2015

3 Αύξηση κατά 30 του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ αυτοκίνητα

μεγάλου κυβισμού ης πισίνες

και τα αεροσκάφη Ειδικότερα ο
συντελεστής του φόρου αυξάνεται
από το 10 στο 13 του ισχύοντος
τεκμηρίου διαβίωσης για τα Ι.Χ αυτοκίνητα

άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών

και παλαιότητας μέχρι 10

01 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕιΣΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ετήσιο Επιπλέον φόρος
εισόδημα Ετησίως Τον μήνα
3LOOO 186 13

32000 192 14

33.000 198 14

34.000 204 15

35.000 210 15

36.000 216 15

37.000 222 16

38.000 228 16

39.000 234 17

40.000 240 17

45.000 270 19

50.000 300 21

55.000 1045 74,6

60.000 1140 95
70.000 1320 110

100.000 1.900 158,3
150.000 4.800 400

ετών ης πισίνες τα αεροπλάνα τα
ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα

Η Επιβολή φόρου πολυτελούς
διαβίωσης και στα σκάφη θαλάσσης
μήκους άνω των 5 μέτρων Συγκεκριμένα

επιβάλλεται φόρος 1 3 επί του
ισχύοντος ποσού τεκμηρίου διαβίω¬

σης σε όλα τα σκάφη αναψυχής μήκους

μεγαλύτερου των 5 μέτρων ανοικτού

τύπου ή με χώρο ενδιαίτησης
Από τον φόρο αυτό εξαιρούνται τα ιστιοφόρα

σκάφη και πλοία αναψυχής
που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται

στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου
από ξύλο τύπου τρεχαντήρι

βαρκαλάς πέραμα τσερνίκι λίμπερ
η τα οποία προέρχονται από ελληνική

ναυτική παράδοση
5 Αύξηση του φόρου επί των ασφαλίστρων

Ο συντελεστής του φόρου

ασφαλίστρων αυξάνεται από το
20 στο 25 για τον κλάδο πυρός και
από το 10 στο 15 για τον κλάδο
των αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένης

και της αστικής ευθύνης
6 Αύξηση των συντελεστών της

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
τα ετήοια ατομικά εισοδήματα άνω
των 30.000 ευρώ Ειδικότερα

Για εισοδήματα από 30.001 έως
50.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται
από το 1,4 στο 2

I Για εισοδήματα από 50.001 έως
100.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται

από 2,1 σε 4
► Για εισοδήματα από 100.00 1 έως

500.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται
από 2,8 σε 6
I Για εισοδήματα από 500.001 και

άνω ο συντελεστής αυξάνεται από το
2,8 στο 8

I Για το συνολικό καθαρό εισόδημα
του Προέδρου της Δημοκρατίας

του προέδρου και των αντιπροέδρων
της Βουλής των βουλευτών του προέδρου

και του αντιπροέδρου της κυ

βέρνησης των υπουργών των αναπληρωτών

υπουργών και υφυπουργών
των γενικών και ειδικών γραμματέων

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

των περιφερειαρχών των
ευρωβουλευτών των δημάρχων και
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές

τους και πρόσθετες αμοιβές
ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον
ίσες με τις αποδοχές του γενικού
γραμματέα υπουργείου ο συντελεστής

αυξάνεται από το 3,5 στο 5

Αυτόματη διαδικασία απόδοσης
ΦΠΑ στο Δημόσιο μέσω τραπεζικού
συστήματος για συναλλαγές πάνω
από ορισμένα όρια Το ποσό του ΦΠΑ
που αναλογεί οε συναλλαγές αξίας
άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων

ή σε συναλλαγές άνω των 1 500
ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών

λιανικής οι οποίες διενεργούνται
με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω

χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής
κάρτας ηλεκτρονικής τραπεζιτικής
e-banking τραπεζικής κατάθεσης

σε εξόφληση ημολογίου ή τραπεζικής
επιταγής θα δεσμεύεται από την τράπεζα

και θα αποδίδεται κατευθείαν
στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών από
τη διενέργεια της πληρωμής

Σε περίπτωση φορολογουμένων
που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ η
τράπεζα θα χορηγεί βεβαίωση για το
εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ ώστε να υπολογίζεται

στη δήλωση του φορολογουμένου

Για ης υπηρεσίες αυτές τα
τραπεζικά ιδρύματα δεν θα χρεώνουν
δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή

0 λογαριασμός
β Από τα 3,62 δισ

ευρώ τα 2,39 δισ
ευρώ εκτιμάται ότι
θα προκύψουν από
τις αυξήσεις στους
συντελεστές και τις
λοιπές αλλαγές στο
καθεστώς του ΦΠΑ
τα 410 εκατ ευρώ
από τις αυξήσεις
στη φορολογία εισοδήματος

των
εταιρειών και των
λοιπών νομικών
προσώπων τα 445
εκατ ευρώ από τις
αυξήσεις στους συντελεστές

προκαταβολής φόρου

εισοδήματος
για τις εταιρείες και
τα λοιπά νομικά
πρόσωπα τα 251
εκατ ευρώ από τις
αυξήσεις των συντελεστών

της
ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για τα
ετήσια εισοδήματα
άνω των 30.000
ευρώ και τα υπόλοιπα

124 εκατ ευρώ
από τα λοιπά μέτρα

Ο Ο συντελεστής
του φόρου εισοδήματος

για τα κέρδη
από επιχειρηματική
δραστηριότητα που
αποκτούν οι ανώνυμες

εταιρείες οι
εταιρείες περιορισμένης

ευθύνης οι
κεφαλαιουχικές
εταιρείες οι συνεταιρισμοί

και οι
ενώσεις προσώπων
αυξάνεται από το
26 στο 29
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Οι αΠΒονες στο καθεστώς ΦΠΑ

Αμεοη εφαρμογή των αλλαγών

Αυξήοεις-φωτιά σε
αγαθά υπηρεσίες από
πς αλλαγές στον ΦΠΑ

Υπολογίζονται έοοδα

ύψους 2,39 δισ ευρώ

ετησίως εκ των οποίων

τα 795 εκατ ευρώ το 2015

Ανατροπές
στο καθεστώς

ΦΠΑ που θα τεθούν άμεσα
σε εφαρμογή και οδηγούν

σε ανατιμήσεις στα περισσότερα
είδη διατροφής στην εστίαση

τα εισιτήρια μέσων μαζικής
μεταφοράς τη διαμονή στα ξενοδοχεία

προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

με τα πρώτα μέτρα της
συμφωνίας που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή

Για πρώτη φορά επιβάλλεται
ΦΠΑ 23 στα δίδακτρα των ιδιωτικών

φροντιστηρίων των κέντρων

εκμάθησης ξένων γλωσσών

και ηλεκτρονικών υπολογιστών
ενώ σταδιακά από την 1η

Οκτωβρίου καταργείται το ειδικό
καθεστώς των μειωμένων κατά
30 συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου Από την 1η Οκτωβρίου

το ειδικό καθεστώς θα καταργηθεί

στα περισσότερο αναπτυγμένα

νησιά και από την 1η
Ιουνίου του 2016 θα καταργηθεί
για τα λιγότερα αναπτυγμένα
ενώ διατηρείται για τα απομακρυσμένα

νησιά
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η

αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία
από 6,5 σε 13 θα γίνει άμεσα
από τη δημοσίευση τουνόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
καθώς δεν αναφέρεται διαφορετική

ημερομηνία εφαρμογής
Με ης αλλαγές στους συντελεστές

ΦΠΑ και τις οαρωτικές
μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών
από τους χαμηλούς συντελεστές
ΦΠΑ στους υψηλούς υπολογίζονται

έσοδα ύψους 2,39 δισ ευρώ
ετησίως εκ των οποίων τα 795
εκατ ευρώ το2015 Ειδικότερα οι
αλλαγές προβλέπουν

Επιβολή ΦΠΑ 23 στα

yjl δίδακτρα των ιδιωτικών
φροντιστηρίων μαθημάτων

ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών

υπολογιστών Τα δίδακτρα
όλων αυτών των φροντιστηρίων
και εκπαιδευτηρίων θα επιβαρύνονται

πλέον με ΦΠΑ 23 δηλαδή

πολύ απλά θα αυξηθούν κατά

23 με αποτέλεσμα την υπέρμετρη

επιβάρυνση των νοικοκυριών
κυρίως από τον Σεπτέμβριο που

αρχίζει η νέα σχολική χρονιά

Αύξηση του ΦΠΑ από το

JL 13 στο 23 στον κλάδο
της εστίασης εστιατόρια

ταβέρνες ψητοπωλεία ουζερί
οινομαγειρεία καφετέριες σνακ
μπαρ καντίνες φαστφουντάδικα
κ.λπ για όλα τα μεταποιημένα
συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα

είδη διατροφής για τα μη
βασικά νωπά τρόφιμα τα εισιτήρια

των μέσων μαζικής μεταφοράς
τα κόμιστρα των ταξί τα εισιτήρια

των κινηματογράφων και
των λοιπών θεαμάτων πλην των
θεάτρων για τις υπηρεσίες επισκευής

και συντήρησης παλαιών
κατοικιών τις υπηρεσίες νοσηλείας

που παρέχονται από ιδιωτικές

κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια

τις υπηρεσίες επιδιόρθωσης

και μετατροπής ενδυμάτων
και υφασμάτινων ειδών ης υπηρεσίες

που παρέχουν συγγραφείς
καλλιτέχνες και συνθέτες τις
πωλήσεις ανθέων και φυτών Οι
τιμές των παραπάνω προϊόντων
και υπηρεσιών αναμένεται στις
περισσότερες περιπτώσεις να ακριβύνουν

περίπου κατά 9

Μείωση του ΦΠΑ από το
t3 6,5 στο 6 για τα φάρμακα

τα εμβόλια ης εκδόσεις

βιβλίων εφημερίδων και
περιοδικών καθώς επίσης και
για τα εισιτήρια των θεατρικών
παραστάσεων

I Αύξηση του ΦΠΑ από

Jjf 6,5 στο 13 στη διαμονή
— στα ξενοδοχεία

Σταδιακή κατάργηση των

J μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ για τα νησιά του

Αιγαίου Ειδικότερα η μείωση
κατά 30 των συντελεστών ΦΠΑ
καταργείται από την 1η-10-2015
στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά

του Αιγαίου με το υψηλότερο
κατά κεφαλήν εισόδημα και από
την 1η-6-2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα

νηοιά Εξαιρούνται της

κατάργηοης και παραμένουν σε
ισχύ οι μειωμένοι συντελεστές
ΦΠΑγια τα πλέον απομακρυσμένα

νησιά

ΦΠΑ 6 από 6,5
Συντελεοιης

S Φάρμακα και εμβόλια

S Βιβλία και βιβλία για παίδια

εφημερίδες και περιοδικές

εκδόσεις τυπωμένες έστω και

✓ Ειοιτήριο θεατρικών παραοταοεων

Στον συντελεστή ΦΠΑ 23
από 13 υπάγονται

✓ Τυποποιημένα είδη διατροφής
μακαρόνια ρύζι αλεύρι καφές κακάο

αλλαντικά μαρμελάδες σοκολάτες

παγωτά είδη ζαχαροπλαστικής
μπαχαρικά προψημένο ψωμί
προμαγειρεμένα φαγητά
ψωμί του τοστ φρυγανιές κ,α

✓ Αναψυκτικά χυμοί
✓ Εστίαση catering
✓ Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς

λεωφορεία αεροπλάνα πλοία κ.α

και κόμιστρα ταξί
✓ Τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων

εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων
γλωσσών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών οήμερα απαλλάσσονταν

από ΦΠΑ

✓ Υπηρεσίες από συγγραφείς
καλλιτέχνες συνθέτες

✓ Επισκευή και συντήρηση παλαιών

κατοικιών
✓ Ανθη φυτά
✓ Αποχέτευση

Ειδικό καθεσιώς ΦΠΑ σία νησιά

Βασικά αγαθά και υπηρεοίες
που παραμένουν στον ΦΠΑ 13

✓ Κρέατα βρώσιμα νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή

κατεψυγμένα Εξαιρούνται τα αλλιώς παρασκευασμένα

ή επεξεργασμένα αλλαντικά κλπ που υπάγονται σε

ΦΠΑ 23

✓ Ψάρια φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών καλαμάρια
χταπόδια και σουπιές νωπά διατηρημένα με απλή

ψύξη ή κατεψυγμένα Εξαιρούνται τα αλλιώς

παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα και τα συκώτια και

αβγά ΦΠΑ 23

✓ Γάλα έστω και σε σκόνη ή συμπυκνωμένο ή με

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

✓ Γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

γλυκαντικών μη αρωματισμένο χωρίς προσθήκη

φρούτων ή κακάου

✓ Τυριά Εξαιρούνται τα τυριά τριμμένα ή σε σκόνη τα

λιωμένα τυριά τα τυριά με στίγματα και τα τυριά με

περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το

72 που υπάγονται σε ΦΠΑ 23

✓ Αβγά νωπά για επώαση ή βρώσιμα

✓ Μέλι φυσικό
✓ Λαχανικά φυτά ρίζες και κόνδυλοι βρώσιμα

✓ Καρποί και φρούτα βρώσιμα
✓ Δημητριακά
✓ Προϊόντα αλευροποϊας Άμυλα κάθε είδους
✓ Μαστίχα λευκή ή μη ακατέργαστη ή κατεργασμένη
✓ Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του έστω και

εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

✓ Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και

ζαχαρόζη χημικώς καθαρή σε στερεή κατάσταση

✓ Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

✓ Ζυμαρικά όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς

παρασκευασμένα
✓ Ψωμί χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι

φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο

✓ Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή

τεχνητά μεταλλικά νερά χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή

άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα μη αεριούχα

✓ Ξύδια

✓ Αλάτι

✓ Η παράδοση νερού
✓ Ηλεκτρική ενέργεια το φυσικό αέριο καθώς και

θέρμανση μέσω δικτύου τηλεθέρμανση
✓ Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους

συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή

κάμπινγκ για τροχόσπιτα από ΦΠΑ 6,5

Κατάργηση της έκπτωσης 30 των συντελεστών ΦΠΑ

από την 1η Οκτωβρίου 2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά

με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα

Από την 1η Ιουνίου 2016 το ειδικό καθεστώς καταργείται
στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά ενώ εξαιρούνται τα πλέον

απομακρυσμένα νησιά
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Φάρμακα Στην απαγόρευση ίων
παράλληλων εξαγωγών 25 φαρμακευτικών

σκευασμάτων προχωρά το
υπουργείο Υγείας καθώς έλεγχος
έδειξε ότι αν και εισάγονται κανονικά
από τις φαρμακευτικές εταιρείες μετά
δυσκολίας φτάνουν στα ράφια των
φαρμακείων Κλειστά θα είναι σήμερα
τα φαρμακεία όλης της χώρας πλην
εκείνων που λειτουργούν με διευρυμένο

ωράριο Σελ 5

Παγώνουν οι παράλληλες εξαγωγές 25 φαρμάκων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στην απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών 25 φαρμακευτικών
σκευασμάτων στα οποία παρατηρούνται

ελλείψεις στην ελληνική

αγορά προχωρά το υπουργείο

Υγείας Οπως ανέφεραν χθες
συνεργάτες του υπουργού Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή ήδη
έχει δοθεί εντολή στον ΕΟΦ να
απαγορεύσει για όσο χρειαστεί
τις εξαγωγές σε 25 κωδικούς φαρμάκων

διαβητολογικών νευρολογικών

και φαρμάκων του αναπνευστικού

για τους οποίους ο
έλεγχος έχει δείξει ότι αν και
εισάγονται κανονικά από τις φαρμακευτικές

εταιρείες μετά δυσκολίας

φτάνουν στα ράφια των
φαρμακείων Επιπλέον ο κ Κόυ
ρουμπλής ζήτησε από τον ΕΟΦ

τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων
σε όλες τις παράλληλες εξαγωγές
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι
αυτές έχουν αυξηθεί το διάστημα
που διαρκεί η τραπεζική αργία
και υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας

στην ελληνική αγορά
Εν τω μεταξύ κλειστά είναι

σήμερα τα φαρμακεία όλης της
χώρας πλην αυτών των φαρμα
κοποιών-μελών του Φαρμακευτικού

Αναπτυξιακού Ινστιτούτου
Ελλάδος που δεν απεργούν Πρόκειται

για φαρμακεία με διευρυμένο

ωράριο τα οποία λειτουργούν
σε κεντρικά σημεία των

πόλεων Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν

έντονα στην αλλαγή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
φαρμακείων που αναφέρεται
στην κατ αρχήν συμφωνία της
κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους

Με το σταγονόμετρο
τα υλικά στα νοσοκομεία

Αδιέξοδο για
τους προμηθευτές
εάν δεν ανοίξουν
σύντομα οι τράπεζες

εταίρους και στη διάθεση των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

και από τα σούπερ μάρκετ
Οπως αναφέρουν Τα φαρμακεία
δεν είναι απλές εμπορικές επιχειρήσεις

η υγεία δεν είναι
εμπορεύσιμο

αγαθό το φάρμακο
δεν είναι κοινό καταναλωτικό
προϊόν

Σήμερα έχει προγραμματιστεί
για τις 1 1 π.μ γενική συνέλευση

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου με θέμα την κλιμάκωση

των κινητοποιήσεων του
κλάδου Η απόφαση θα είναι αρκετά

δύσκολη δεδομένου ότι
διατυπώνονται προβληματισμοί
και στις δύο βασικές επιλογές
των φαρμακοποιών μία νέα απεργία

με κλειστά φαρμακεία θα
έχει απόλυτη επιτυχία εάν διασφαλιστεί

η συμμετοχή όλων
και των διευρυμένων φαρμακείων

ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή

τής επί πιστώσει χορήγησης
φαρμάκων για την οποία πιέζει
μερίδα των φαρμακοποιών ενδέχεται

σε αυτήν τη δύσκολη
περίοδο να στρέψει την κοινωνία
εναντίον του κλάδου

Τέλος σήμα κινδύνου εκπέμπουν
οι προμηθευτές ιατροτε

χνολογικού εξοπλισμού των νο¬

σοκομείων Οι εγκρίσεις από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
για εισαγωγές προϊόντων από
το εξωτερικό γίνονται με το σταγονόμετρο

ενώ εάν δεν ανοίξουν

οι τράπεζες δεν μπορούν
να εξαργυρωθούν επιταγές για
να υπάρχουν τα χρήματα για
νέες εισαγωγές Προς το παρόν
τα νοσοκομεία λειτουργούν οριακά

καθώς λαμβάνουν μικρότερες
ποσότητες υλικών από αυτές
που παραγγέλνουν μία αναγκαστική

κίνηση που γίνεται από
τους προμηθευτές και συχνά
ακολουθούν τη γνωστή μέθοδο
του εσωτερικού δανεισμού
υλικών Σύμφωνα με εκτιμήσεις
προμηθευτών εάν την ερχόμενη
Δευτέρα δεν ανοίξουν οι τράπεζες

το πρόβλημα θα είναι
πολύ μεγάλο
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πολυνομοσχέδιο Τι και από πότε αλλάζει σε άμεση και έμμεση φορολογία Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής

Στα4,5 δισ ευρώ ο λογαριασμός
Στο 29 από 26 αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστήςγια τις μεγάλες επιχειρήσεις

Σε 3,620 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται

οι επιβαρύνσεις που περιέχει
το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου

που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

και πρέπει να ψηφιστεί άμεσα
προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για
το δάνειο γέφυρα έως την τελική
κύρωση του τρίτου μνημονίου Αν
προστεθούν και τα περισσότερα από
850 εκατ ευρώ που θα χάσουν από
τα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι
λόγω της θέσπισης νέας εισφοράς
τότε ο συνολικός λογαριασμός του
νομοσχεδίου ανέρχεται σε 4,5 δισ
ευρώ Το φορο-σόκ που υφίστανται
τα νομικά πρόσωπα από την εκτίναξη

τσυ ουντελεστή φορολόγησης των
επιχειρηματικών τους κερδών στσ
29 από 26 καθώς και από την αύξηση

της προκαταβολής φόρου από
το 80 στο 100 είναι ισχυρότατο
καθώς οδηγεί σε νέα δραματική ουρ
ρίκνωση των εισοδημάτων τους Το
ίδιο ισχύει και για τις O.E και Ε.Ε για
τις οποίες επίσης αυξάνεται η προ
καταβολη φόρου από τσ 55 στο 75
για τη χρήση του 2015 και στο 100
από τη χρήση του 2016 Ταυτόχρονα
όμως και n αγορά δέχεται πληγμα με
τις αυξήσεις στον ΦΠΑ και τη σταδιακή

κατάργηση της έκπτωσης 30
στα νησιά του Αιγαίου 3 7

Στα 3,620 σ ιυρώ τα φορολογικά μέτρα

✓ 2.390 εκατ ευρώ από τις τροποποιήσεις οτον ΦΠΑ 795 εκατ το 201 5

75,6 εκατ ευρώ από την αύξηση του cpàpctu ασφαλίστρων για τους

κλάδους nufxx και αυτοκινήτων

410 εκατ ευρώ από την αύξηση του ρόρου των νψικών προσώπων και

των νομικών οντοτήτων

48,5 εκατ ευρώ από την επιβολή φ
ο*όφη αναψυχής ιδωτι
του συντελεστή του εν λόγω φόρου γη ταααταονπτααπό2.500)(υβκά
εκατοστά και άνω για αεροσκάφη ελικόπτε{Χ3 αντ^όπτερο και δεξαμενές

κολύμβησης

✓ 251 εκατ ευρώ από τπν αύξηση των συντελεστών της ειδικής ασφοράς

αλληλεγγύης γ τα aooor^xraa
για το 201 5 στο ποσό των 221 εκατ ευρώ

445 εκατ ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής

της αυξημένης προκαταβολής των νομικών προσώπων και των νομικών
οντοτήτων
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6 ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΥΤΈΜΠΟΡΙΚΗ

Αποπληρωμή
ομολόγων

Ff
Η Ελλάδα προέβη χθες στην αποπληρωμή ομολόγων «σαμουράι», ύψους 1 1 ,7 δισ. γιεν (94,6 εκατ. δολαρίων), προς

ιδιώτες πιστωτές στην Ιαπωνία, σε μια συμβολική κίνηση που επέτρεψε στην Αθήνα να αποφύγει μια αθέτηση ηληρωμής
που θα μπορούσε να θεωρηθεί επισήμως ως χρεοκοπία Εκπρόσωπος της tlizuho Bank επιβεβαίωσε την πληρωμή. Η

εξόφληση του ομολόγου «σαμουράι» πραγματοποιείται μία ημέρα αφότου το ΔΝΤ επιβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση
δεν προχώρησε στην επιστροφή αρχικού κεφαλαίου, ύψους 360 εκατ. δολαρίων (456 εκατ. ευρώ).

Στον βωμό της συμφωνίας θυσιάζονται οι υγιείς εταιρείες - Τι και από πότε αλλάζει σε άμεση και έμμεση φορολογία

Ισχυ ρό πλήγμα στις ελληνικές
επιχειρήσεις από τα νέα μέτρα
Στον 

βωμό της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση
με τους δανειστές και του επερχόμενου τρίτου μνημονίου 

θυσιάζονται, για ακόμη μια φορα, οι επιχειρήσεις που
-έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης και σκληρών φοραεισηρακτικών
μέτρων- έχουν καταφέρει να σταθούν όρθιες μέχρι σήμερα,
προσπαθώντας να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας
και στη δημιουργία ή έστω στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Πόσο θα ακριβύνουν μεταποιημένα,
συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα
τρόφιμα με την αύξηση του ΦΠΑ
από το 1 3% στο 23%

Του Γιώργου Κούρου
gkourOsâ'naftemporiki gr

Ταυτόχρονα 
όμως και η αγορά 

δέχεται τη χαριστική βολή 

με πς αυξήσεις στον ΦΠΑ και
τη σιαδιακή καιάργηση ιης έκπτωσης 

30% στα νησιά του Αιγαίου, 

που θα μειώσουν εμμέσως 

και ια εισοδήματα συνταξιούχων 

και μισθωτών, οι οποίοι
θα επιβαρυνθούν περαιτέρω και
με την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, 

ενώ οι οικογένειες
με παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν 

το νέο χαράτσι που
επιβάλλεται στα φροντιστήρια,
αφού οι υπηρεσίες εκπαίδευσης
απ' όλα τα ιδιωτικά φροντιστήρια 

επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
Με τα μέτρα που περιλαμβάνονται 

στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες 

ρυθμίσεις για m δια-
πραγμιάτευαη και σύναψη συμφωνίας 

με ιο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σιήριξης (ΕΜΣ)», που κα-
ταιέθηκε χθες στη Βουλή και
πρέπει να ψηφίσει άμεσα το Σώμα, 

προκειμένου να ανοίξει ο
δρόμος για ιο δάνειο «γέφυρα»
έως ι ην ιελική κύρωση του τρίτου 

μνημονίου, αλλά και με αυτά 

ιιου σχεδιάζονται προκειμένου 
να καλυφθεί μελλοντικά το

δημοσιονομικό κενό, γονατίζει
η πραγματική οικονομία, η επι-
χπρημαιικόιητα, βάλλεται με
αποτέλεσμα να εκφράζονιαι φόβοι 

για νέο μπαράζ λουκέτων,
που θα γιγαντώσουν την ανεργία.

Το φορολογικό σοκ που υφίστανται 

κι νομικά πρόσωπα από
την εκτίναξη ίου συντελεστή 

φορολόγησης 

ίων επιχειρηματικών
τους κερδών στο 29%, από 26%,
καθώς και από την αύξηση της
προκαταβολής φόρου από το 80%
στο 100%, είναι ισχυρότατο, καθώς 

οδηγεί σε νέα δραματική
συρρίκνωση των εισοδημάτων
τους.

Το ίδιο όμως ισχύει και για
τις O.E. και E E., για τις οποίες

επίσης αυξάνεται η προκαταβολή 
φόρου από το 55% στο 75%

για τη χρήση του 2015 και στο
100% από τη χρήση του 2016.

Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά 

δοκιμάζονται σκληρά
από ης αλλαγές που επέρχονται
στους συντελεστές ΦΠΑ, που
αδειάζουν ακόμη περισσότερο
το «καλάθι», καθώς τρόφιμα και
υπηρεσίες εκτινάσσονται στον
υψηλό συντελεστή, με αποτέλεσμα 

μισθωτοί, συνταξιούχοι και
γενικά όλοι οι φορολογούμενοι
να πληρώνουν στο εξής περισσότερους 

φόρους τα επόμενα
χρόνια.

Νέο «χτύπημα» σης υγαχ;
επιχειρήσεις
Με βάση τις διατάξεις του σχεδίου 

νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή ο φορολογικός συντελεστής 

για ης μεγάλες επιχειρήσεις
(ΑΕ, ΕΠΕ) αυξάνεται στο 29%.

Με βάση m δήλωση που υποβάλλει 

ιο νομικό πρόσωπο ή νομική 

ονιότητα και τους λοιπούς
τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται 

στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό 

ίσο με 100% του φόρου που
προκύπτει για τον φόρο που αναλογεί 

στο εισόδημα του διανυόμενου 

φορολογικού έτους. Το ίδιο
ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες 

και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 

τραπεζών που λειτου ρ-

γούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Ειδικά για τα εισοδήματα και

τα κέρδη που προκύπτουν σιο
φορολογικό έτος που αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και
την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους, το ποσοστό της παραγράφου 

2 του άρθρου 71 που εφαρμόζεται 

για τα νομικά πρόσωπα
και ης νομικές οντότητες των περιπτώσεων 

β', γ' ε' και στ' μόνο
για ης κοινοπραξίες των πρόσω-

Προϊόντα Τιμπ Τιμη Αύξηση

με ΦΠΑ 13% με ΦΠΑ 23% τιμής

σε ευρώ σεευρω σε ευρω

Μπισκότα ητι μηερ, 3 τεμάχια 225 γραμμάρια 2,25 2.45 0,2

Μπισκότα από σοκολάτα, γεμιστά, 200 γραμμάρια 0,75 0,82 0,07

Σοκολάτα υγείας 1 00 γραμμάρια 0,99 1,08 0,09

Σοκολάτα γάλακτος 85 γραμμάρια                      1,1           1,2 0,1

Βούτυρο extra soft 250 γραμμάρια 2,57 2,8 0,23

Λεμονοδο με ανθρακικό 330 ml 0,9 0,98 0,08

Φυσικός χυμός πορτοκάλι συσκευασία 1 λίτρου 1,75 1,9 0,15

Νισεστε ΑΝΘΟΣ 400 γραμμάρια 1,29 1,4 0,11

Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά 200 ml, 3 τεμάχια 2,1 2,29 0,19

Ψωμι του τοστ φόρμα 680 γραμμάρια 1.46 1,59 0,13

Φρυγανιές σίτου 255 γραμμάρια 1.1 1,2 0,1

Παξιμάδι κρητικό, συσκευασία 500 γραμμάριων 3 3,27 0,27

Πατατάκια ιτσιπςί συσκευασία 1 25 γραμμαρίων 1.46 1,59 0,13

Καφές NESCAFE Classic ΙΟΟγραμ. 3.19 3,47 0,28

Ice Tea λεμόνι, συσκευασία 1 ,5 λίτρου 2.36 2,57 0,21

Κακάο, συσκευασία 1 25 γραμμαρίων 1.03 1,12 0,09

Μερέντο, πραλίνα φουντούκι, 600 γραμμάρια 3 3,27 0,27

Μαρμελάδα βύσσινο 300 γραμμάρια 2,31 2,51 0,2

Fitness δημητριακά με σοκολάτα 375 γραμμάρια 3,42 3,72 0.3

Σάλτσα κλασική 500 γραμμάριο 2,32 2,53 0,21

Κέτσαπ, συσκευασία 560 γραμμαρίων 1,69 1,84 0,15

Χυμός τομάτας συμπυκνωμένος 520 γραμμάρια 0,83 0,9 0,07

Μακαρόνια, σπαγγετίνη No 1 0, 500 γραμμάρια 0,74 0,81 0.07

Κριθαράκι χονδρό, 500 γραμμάριο	 0.87 0,95 0,08

Ζαμπόν LUNCHEON MEAT, 200 γραμμάρια 1,74 1,89 0,15

Τόνος σε ελαιόλαδο, 2 τεμ. Χ 1 60 γραμμάρια 5.78 6,29 0,51

Μαγιονέζα 650 γραμμάρια 3,05 3,32 0,27

Καλαμάρια κονσέρβα, 370 γραμμάρια 2,8 3,05 0,25

Τυροπιτόκια κατεψυγμένα, συσκευασία 1 κιλού 2,55 2,78 0,23

Χοριόπιτα κατεψυγμένη, 850 γραμμάρια 5,62 6,12 0,5

Κατεψυγμένη γλωσσο, φιλέτο, 595 γραμμάρια 9.8 10.67 0,87

Αρακάς κατεψυγμένος, 1 κιλο 193 2,1 0,17

> Αυξάνονται το
ασφάλιστρο
Με βάση τις διατάξεις του εν
λογω σχεδίου νομού ο
συντελεα ιης του φόρου
ορίζεται σε:
α. 25%, επί των ασφάλιστρων
κλάδου πυρός,
β. 4%, επί των ασφάλιστρων
κλάδου ζωης,
γ. 1 0%, επι ιων ασφαλίστρων
των λοιπών κλάδων,
εξαιρουμένων των
ασφάλιστρων των αυτοκινήτων
(συμπεριλαμβανομένης της
αστικής ευθύνης), για τα οποία ο
συντελεστής φόρου ορίζεται σε
15%.

πικών εταιρειών του άρθρου 45

ορίζεται σε 75%.

Ef^tapuvtroç «φωτβ»
μέσω ΦΠΑ
Με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου 

επέρχονται ανατροπές 
και στο καθεστώς του ΦΠΑ,

καθώς στο εξής θα ισχύουν τρεις
συντελεστές 23%, 13% και 6%
(από 6,5%).

Ειδικότερα, στο 23% υπάγονται 

η εστίαση και όλα τα τυποποιημένα 

τρόφιμα, καθώς και
τα εισιτήρια των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, ενώ ΦΠΑ 13%

επιβάλλεται σε όλα τα νωπά τρόφιμα 

μη συσκευασμένα, σε ηλεκτρικό, 

φυσικό αέριο, νερό, ξενοδοχεία, 

γραφεία τελετών, πα¬

ροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας 

παιδιών, ηλικιωμένων,
ασθενών και ατόμων με ειδικές
ανάγκες κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι στον υπερ-
μειωμένο συντελεστή 6% παραμένουν 

μόνο τα φάρμακα, τα 
βιβλία, 

οι εφημερίδες και τα εισιτήρια 

θεάτρου.
Αναλυτικότερα οι τιμές θα αυξηθούν, 

θα μειωθούν και θα μείνουν 

σταθερές, για τα εξής προϊόντα:

Αυξήσεις τιμών
■	τυποποιημένα είδη διατροφής
(καφές, κακάο, τσάι, μαρμελάδες, 

μπαχαρικά, είδη ζαχαροπλαστικής, 

προψημένο ψωμί,
ψωμί του τοοτ, φρυγανιές, προ-
μαγειρεμένα φαγητά),
■	χυμοί και αναψυκτικά,
■	εστιατόρια και κέτερινγκ,
■	εισιτήρια σε μέσα μεταφοράς
(λεωφορεία, πλοία, αεροπλάνα)
και κόμιστρα ταξί,
■	άνθη - φυτά,
■	διαμονή σε ξενοδοχεία από την
1η Οκτωβρίου,
■	επισκευή και συντήρηση παλαιών 

κτηρίων,
■	υπηρεσίες από συγγραφείς,
συνθέτες, καλλιτέχνες,
• υπηρεσίες επισκευής / διόρθωσης 

υποδημάτων, ποδηλάτων
και άλλων αγαθών,
■	ιδιωτικά φροντιστήρια, κέντρα
ξένων γλωσσών και υπολογιστών
(από το 0% ανεβαίνουν στο 23%).

Σταθερές τιμές
■	Φρέσκα και νωπά τρόφιμα (κρέατα, 

ψάρια, λαχανικά, φρούτα,
ελαιόλαδο, ψωμί, γάλα, γαλακτοκομικά 

προϊόντα, αβγά).
■	Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο,
νερό.
■	Είδη ένδυσης και υπόδησης.
■	Υγρά καύσιμα.
■	Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
■	Επιπλα.
■	Είδη οικιακής χρήσης.
■	Τσιγάρα.
■	Αλκοολούχα ποτά.
■	Αυτοκίνητα.
■	Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.

■	Απορρυπαντικά.

Μειώσεις τιμών
■	Φάρμακα.
■	Βιβλία.
■	Θέατρα.
■	Εφημερίδες.

Τέλοςηί
στο νησιο

Σταδιακά τελικά καταργείται
η έκπτωση 30% επί του ΦΠΑ που
ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.

Ειδικότερα, από την 1 η Οκτωβρίου 

201 5 καταργείται η εν λόγω 

έκπτωση στα αναπτυγμένα
τουριστικά νησιά με το υψηλότερο 

κατά κεφαλήν εισόδημα,
ενώ στα λιγότερα αναπτυγμένα
νησιά καιαργείται από την 1η
Ιουνίου 2016.

Εξαιρούνται της καταργήσεως
και παραμένουν σε ισχύ οι
ισχύοντες σήμερα συντελεστές
ΦΠΑ για ια πλέον απομακρυσμένα 

νησιά.
θα πρέπει να αναφερθεί,

όπως αναγράφεται στο κείμενο
ίου συγκεκριμένου σχεδίου, το
ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις
συναλλαγές που διενεργούνται με
οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως
μέσω χρήσης πιστωτικής ή 

χρεωστικής 

κάρτας, ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking), τραπεζικής 

καιάθεσης σε εξόφληση
τιμολογίου, ή τραπεζικής επιταγής 

δεσμεύεται από την τράπεζα 
και αποδίδεται κατευθείαν

στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών 

από m διενέργεια της πληρωμής. 

Γ,ε περίπτωση φορολογουμένων 

που υποβάλλουν δήλωση 

ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί
βεβαίωση γτα το εισπραχθέν ποσό 

ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται
στη δήλοιση, ενώ για τις υπηρεσίες 

αυτές ία τραπεζικά ιδρύματα 

δεν χρεώνουν δαπάνες ή
οποιαδήιιοτε αμοιβή.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση 

της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων
θα ρυθμισιεί η διαδικασία εφαρμογής 

ιης εν λόγω διάταξης, καθώς 

και κάθε ζήτημα σχετικά με
την απόδοση και την επιστροφή
ΦΠΑ.

Αυξπνέ um κπι η οδβαι οσφορο
αλληλεγγύης
Σε περαιιέρω μείωση των εισοδημάτων 

οδηγεί φυσικά και η
αναμενόμενη και προαναγγελθείσα 

από την κυβέρνηση αύξηση 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

στο καθαρό εισόδημα
των υπόχρεων, που υπολογίζεται 

ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα 

από δώδεκα χιλιάδες ένα
(1 2.001 ) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Αυξάνεται ο φόρος Στο 1 3 από 1 0 που είναι σήμερα αυξάνεται και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ακόμη και για
πολυτελούς διαβίωσης τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για

την αμοιβή του πληρώματος Από τον φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που
έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπου τρεχαντήρι
βαρκαλάς πέραμα τσερνίκι λίμπερτι τα οποία προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση99

3,620 5w cupfii ο πρώτος λογαριασμός
του τρίτου μνημονίου
✓
2.390 εκαι ευρώ από τις τροποποιήσεις

στον ΦΠΑ 795 εκατ το 201 5

✓
75,6 εκατ ευρώ από την αύξηση του

φόρου ασφαλίστρων για τους κλάδους

πυρός και αυτοκινήτων

✓
410 εκατ ευρώ από την αύξηση του

φόρου των νομικών προσώπων και των

νομικών οντοτήτων

✓
48,5 εκατ ευρώ από την επιβολή φόρου

πολυτελούς διαβίωσης και στα

σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
άνω των 5 μέτρων καθώς και την αύξηση

του συντελεστή του εν λόγω φό

20.000 ευρώ η ειδική εισφορά
υπολογίζεται με συνιελεστή 0,7
επί ολόκληρου του πόσου
β Για ουνολικό καθαρό εισόδημα

από είκοσι χιλιάδες ένα
20.001 ευρώ έως και τριάντα χι

pou για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά

εκατοστά και άνω για αεροσκάφη

ελικόπτερα ανεμόπτερα και δεξαμενές

κολύμβησης

✓
251 εκατ ευρώ από την αύξηση των

συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

για τα εισοδήματα άνω των

30.000 ευρώ η οποία περιορίζεται για

το 201 5 στο ποσό των 22 1 εκατ ευ

BËl

✓
445 εκατ ευρώ από την αύξηση εσόδων

κατά το πρώτο έτος εφαρμογής

της αυξημένης προκαταβολής των νομικών

προσώπων και των νομικών οντοτήτων

λιάδες 30.000 ευρώ η ειδική
εισφορά υπολογίζεται με ουντε
λεστη 1,4 επί ολόκληρου του
πόσου
γ Πα ουνολικό καθαρό εισόδημα

από τριάντα χιλιάδες ένα

30.001 έως και πενήντα χιλιάδες

50.000 ευρώ π ειδική εισφορά

υπολογίζεται με ουντε
λεοτή 2 επί ολόκληρου του πόσου

δ Για ουνολικό καθαρό εισόδημα
από πενήντα χιλιάδες ένα

50.001 έως και εκατό χιλιάδες
100.000 ευρώ η ειδική εισφορά

υπολογίζεται με ουντελεστή
4 επί ολόκληρου του πόσου
ε Για ουνολικό καθαρό εισόδημα

από εκατό χιλιάδες ένα
100.001 ευρώ έως και πεντακόσιες

χιλιάδες 500.000 ευρώ
η ειδική εισφορά υπολογίζεται με
ουντελεστή 6 επί ολόκληρου
του ποσού
στ Για συνολικό καθαρό εισόδημα

από πεντακόσιες χιλιάδες
ένα 500.001 και άνω η ειδική
εισφορά υπολογίζεται με ουντελεστή

8 επί ολόκληρου του πόσου

Nia ορια για τη φορο8κΝρυγπ
από το 2016
Αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει

όποιος από την 1η Ιανουαρίου

2016 με πρόθεση

α αποκρύπτει φορολογητέα
ύλη ή β παραπλανεί τα όργανα
της φορολογικής διοίκησης σχετικά

με φορολογητέα ύλη ή γ
δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς

εισηραχθέντα ή οφειλόμενο

ΦΠΑ ή παρακρατούμενους
ή επιρριπτόμενους φόρους τέλη

και εισφορές με αποτέλεσμα
την απόλαυση περιουσιακού
οφέλους για τον ίδιο ή για τρίτους

με αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου

τουλάχιστον σε 10.000
ευρώ ανά φορολογία και ανά έτος
κατά παράβαση της φορολογικής

νομοθεσίας
Εάν ουντρέχει περίπτωση τέλεσης

αδικήματος φοροδιαφυγής
υποβάλλεται αμέσως και

πάντως όχι πλέον των τριάντα
ημερών από τη σύνταξη της σχετικής

έκθεσης ελέγχου μηνυτήρια

αναφορά από τα αρμόδια
όργανα της φορολογικής διοίκησης

ή σε περίπτωση καθυστέρησης

τους από τον γενικό
γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως

SID.-95945551

ΘΕΜΑ 7

H αοφορά αλλιιΛεγγύης μπα ας αλλαγές
που πρότεινα π κυβέρνηση

Ετήσιο Εισφορά Εισφορά
εισόδημα αλληλεγγύης αλληλεγγύης Διαφορά

πριν την αλλαγή μετά την αλλαγή

12.000 0 0 0
16.000 112 112 0
20.000 140 140 0
30.000 420 420 0
30.500 427 cm610 1 ΟΤ183
31.000 434 CTn020 186
3 τ Ann32 U0U ΛΑΟ448 b4U ιήτ
3 0 ηηηϋ.υυυ Λ CT4b2 CCAbbü ι no
ίιλ ηηη34.000 4/0 c on680 204
35.000 4yo TimOO Tin210
36.000
37.000

□04 2Ü TIC21b
518 740 222

38.000 CTTist 7cn760 ττο228
39.000 546 Ton780 234
40.000 ccn560 800 240
45.000 CTn630 Aim900 270
50.000 700 1.000 300
50.000 1.260 2.400 1.140
65.000 1.365 2.600 1.235
τη ηηη0.OÜU 1.470 2.800 1.330
75.000 1.575 3.000 1.425
on ηηη80.000 1.680 3.200 1.520
85.000 1.785 Τ ΛΛΛ3.400 1 ci cL615
ηη ηηη90.000 1.890 τ cnn3.600 1 Τ1Λ1-/10
95.000 1 nnc ο onn3.800 1 onel 8ub
ι ηη ηηηUU.UUU inn2 IUU λ ηηη4.UUU 1 Qnn

ι yuu
110000 3.080 6.600 3.520
120.000 3.360 7.200 3840
130.000 3.640 7.800 4.160
140.000 3.920 8.400 4.480
150.000 4.200 9.000 4.800
200.000 5.600 12.000 6.400
300.000 8.400 18.000 9.600
400.000 II 200 24.000 12.800
500.000 14.000 30.000 16.000
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Η άλλη όχθη

Διαφοροποιούν tn
θέση τους από την
πλειονότητα των

φαρμακοποιών

τα μέλη
του Φαρμακευτικού
Αναπτυξιακού Ινστιτούτου

Ελλάδος ΦΑ
ΝΙΕ ποι φτάνουν περίπου

τους 500 και
δεν πρόκειται να
απεργήσουν σήμερα
Σημειώνεται ότι τα
φαρμακεία αυτά τα
οποία αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο της απελευθέρωσης

του
επαγγέλματος και λειτουργούν

με διευρυμένο

ωράριο δεν συντάσσονται

γενικά με
τις επιταγές του ΠΦΣ
και έχουν δικό
τους μπαϊράκι που
αποτελεί και κόκκινο

πανί για τους υπόλοιπους

που είναι
μερικές χιλιάδες βέβαια

Γ Ζακ
SID:9594260I
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ΓΣΕΒΕΕ

Καμπανάκι
γιανέα
λουκέτακαι
βαθιάύφεση
Η νέα μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα

θα οδηγήσει σε βαθιά
ύφεση αυξηση της ανεργίας
και νέα λουκέτα σης μμε σιμά

η ΓΣΕΒΕΕ 10 il



15. ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΥΦΕΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 10

10 ΘΕΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΥΤΈΜΠΟΡΙΚΗ

W Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η μέση
μηνιαία καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε

από τα 1.956,42 ευρώ το 2010 στα
1.460,52 ευρώ το 2014 Η μείωση αυτή
υπερβαίνει το 25 μεσοσταθμικά

WH μέση μηνιαία δαπάνη των
νοικοκυριών για είδη διατροφής

μειώθηκε από τα 351,67 ευρώ το 2010
στα 299,79 ευρώ το 2014 σημειώνοντας
υποχώρηση κατά 1 4,7

ΓΣΕΒΕΕ Χαμηλές προσδοκίες από ης μεταρρυθμίσεις Καμπανάκι για επιστροφή σε βαθιά ύφεση νέα λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δυσοίωνες εκτιμήσειςγια τα μέτρα
Δεν

θα επέλθει παραγωγική αναδιάρθρωση από το πλέγμα

μεταρρυθμίσεων ενώ η νέα μείωση στο διαθέσιμο
εισόδημα θα οδηγήσει σε βαθιά ύφεση αύξηση της

ανεργιάς και νέα λουκέτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Αυτό

εκτιμά η Γενική Συνομοσηονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος ΓΣΕΒΕΕ τονίζοντας ότι τα προαπαιτούμενα
μέτρο για την έναρξη τηςδιαδικασίας διαπραγματεύσεων ετσι
όπως αυτά έχουν εισαχθεί προς ψήφιση στο ελληνικό Κοινοβούλιο

είναι εντόνως υφεσιακά

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Προχωρώντας
σε μια πρώτη

αποτίμηση νια ης επιπτώσεις
από την εισαγωγή των μέτρων της
νέας συμφωνίας η Συνομοσπονδία
αποδέχεται ότι με την επίτευξη
συμφωνίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων

με σκοπό ένα τρίτο

πρόγραμμα χρηματοδοτικής
στήριξης της ελληνικής οικονομίας

αυτό που αποφεύχθηκε δεν
ήταν μια σχεδιασμένη επιστροφή
σε εθνικό νόμισμα αλλά η ασύν
τακτη χρεοκοπία της χώρας

Παρόλα αυτά υπογραμμίζει η
ΓΣΕΒΕΕ οι επιπτώσεις από την υλοποίηση

αυτών των μέτρων σε μια
ήδη καθημαγμένη οικονομία θα

φανούν πρώτα στη μείωση του
ΑΕΠ η οποία σύμφωνα με ης εκπ
μήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ θα κυμανθεί

περίπου στο 3,5 και σε

μια περαιτέρω μείωση του μέσου
καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών Τούτο θα έχει
προφανείς συνέπειες στην κατανάλωση

την εγχώρια παραγωγή
και τον ειιενδυττκό σχεδιασμό των

επιχειρήσεων Αυτή η μείωση στο

διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

υποστηρίζει προκύπτει
από τα ακόλουθα μέτρα

Αύξηση της έκτακτης εισφοράς
αλληλεγγύης κλιμακούμενα αυξανόμενης

στα εισοδήματα του
έτους
• Αύξηση ίου φόρου κερδών επιχειρήσεων

στο 29 από 26 και αύξησης

της προκαταβολής φόρου
στο 100 από το 55 το 2015 η
αντίστοιχη αύξηση θα είναι στο
75

Αύξηση ιης συμμετοχής στον
κλάδο υγείας ιων κύριων συντάξεων

από 4 στο 6 και επικουρικών

συντάξεων από 0 στο 6

Αύξηση ιου φορολογικού συντελεστή

κερδών από άσκηση αγρσ
τικής δραστηριότητας από το 1 3

στο 26
Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ χωρίς

προσαρμογή σε νέες αντικειμενικές
αξίες ή άλλες παραμετροποιήσεις

δανειακή υποχρέωση μη
μισθωμένο κλπ

Αύξηση ιου φόρου ενοικίων στην

κατώτερη κλίμακα από 11 στο
15

Επιπρόσθετα η υφεσιακή επίδραση

θα προκληθεί και από την
αύξηση της έμμεσης φορολογίας
Σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών

προϋπολογισμώντης ΕΛΣΤΑΤ

για το έτος 2014 που δημσ
στεύτηκε τον Ιούλιο του 201 5 η
μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη

μειώθηκε από τα 1.956,42
ευρώ το 2010 στα 1.460,52 ευρώ
το 2014 Η μείωση αυτή υπερβαίνει

το 25 μεσοσταθμικά
Οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών

οι οποίες στη διάρκεια της
κρίσης δέχτηκαν το ισχυρότερο
πλήγμα ως προς το σκέλος της ζήτησης

ήταν οι εξής
Στην κατηγορία ειδών διατροφής

η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών

υποχώρησε από τα
351,67 ευρώ στα 299,79 ευρώ μείωση

14,7 γεγονός που αντανακλά
τη σχεπκή ανελαστικότητα στην
κατανάλωση αυτών των αγαθών

Στην κατηγορία ένδυσης και υπόδησης

η μέση μηνιαία δαπάνη
υποχώρησε από τα 140,84 ευρώ
στα 85,7 ευρώ μείωση 39,2

Στην στέγαση η μέση μηνιαία
δαπάνη υποχώρησε από τα 228,82
ευρώ το 2010 στα 195,29 ευρώ το
2014 μείωση 14,7

Στην κατηγορία υγεία η μέση

Παράδειγμα ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις σας μμε
Εστω ότι έχουμε επιχείρηση με συνολικά κέρδη 20 000 ευρώ ατομική επιχείρηση
0 φόρος κερδών είναι 29 η προκαταβολή φόρου για το 201 5 είναι 75
Παράλληλα υπάρχουν οι επιβαρύνσεις του τέλους επιτηδεύματος και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης
Αν ο επιχειρηματίας έχει ένα κατάστημα τότε πρέπει νο πληρώσει τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ
Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε αυτήν την κατηγορία θα ήταν 0,7

Μεγέθη επιχείρησης Με τα νέα μέτρα Προηγούμενο καθεστώς
Κέρδη 20.000 20.000
Φόρος κερδών 5.800 5.200
Προκαταβολή φόρου 75 4.350 2.860
ΤέΛος επιτηδεύροτος 650 650

Καθαρό εισόδημα 9.200 11290
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 64,4 140

Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα 9.135,6 11.150

Η νέα συνολική επιβάρυνση θα είναι 2.000 ευρώ που αφαιρείται από το διαθέσιμο εισόδημα τη ζήτηση και την κατανάλωση

Δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι για τις ανάγκες στέγασης ο επιχειρηματίας θα πρέπει είτε να πληρώνει ενοίκιο κύριας
κατοικίας είτε να πληρώνει ΕΝΦΙΑ

μηνιαία δαπάνη υποχώρησε από
124,43 ευρώ το 2010 στα 105,76
ευρώτο2014(μείωση 15 Σε αυτήν

την κατηγορία υπάρχει ανελαστική

τάση αλλά και σημαντική
επιβάρυνση λόγω της αύξησης της
συμμετοχής των νοικοκυριών στη

συμμετοχή για φάρμακα και ιατρικές

εξετάσεις
Στην κατηγορία μεταφορών η

μέση μηνιαία δαπάνη υποχώρησε
από τα 264,87 ευρώ το 2010 στα
184,82 ευρώ το 2015 μείωση
30,2
Στηνκατηγορία εστίαση καφέ ζαχαροπλαστεία

ξενοδοχεία η μέση

μηνιαία δαπάνη μειώθηκε από
τα 209,75 ευρώ στα 143,9 ευρώ
μείωση 31,6

Σημαντικές ανατιμήσεις
Με ης αυξήσεις των συντελεστών
ΦΠΑ στα είδη διατροφής τις μετακινήσεις

και την εστίαση από
το 13 στο 23 αναμένεται ση¬

μαντική αύξηση των τελικών τιμών

σε όλες αυτές τις κατηγορίες
με τους καταναλωτές να επιβαρύνονται

σημαντικά στα αγαθά στα
οποία υπάρχει χαμηλή ελασττκό
τηια ζήιησης βασικά είδη στέγαση

υγεία και μεταφορές
Η εκτίμηση του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ είναι

ότι θα υπάρξει κατ ελάχιστο
μείωση της συνολικής δαπάνης
ανά νοικοκυριό κατά 60 ευρώ μηνιαία

720 ευρώ ετησίως
Με δεδομένη την κατάργηση

του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σης
νησιωτικές περιοχές την κατάργηση

του μειωμένου φόρου πετρελαίου

θέρμανσης και την αύξηση

των επιβαρύνσεων στους
επαγγελματίες του πρωτογενούς
τομέα φορολόγηση αγροτικών
προϊόντων αναμένονται σημαντικές

επιπρόσθετες αυξήσειςημών
στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης

ιων προϊόντων του αγρο
διατροφικοϋ κλάδου που τελικά θα

μετακυλιστοΰν στον τελικό καταναλωτή

Αν υποθέσουμε τονίζεται
από τη ΓΣΕΒΕΕ όττ υπάρχει μια
θετική συσχέτιση μεταξύ διαθέσιμου

εισοδήματος και καταναλωτικής

δαπάνης των νοικοκυριών
και οι ανελαστικές δαπάνες αφορούν

τα είδη διατροφής την υγεία
και τη στέγαση τότε αναμένουμε
όη με την επιβολή νέων έμμεσων
φορολογικών επιβαρύνσεων θα

έχουμε ανακατεύθυνση της δαπάνης

των νοικοκυριών υπέρ των
ανελαστικών αγαθών και εις βάρος

της κατανάλωσης αγαθών με
υψηλή ελαστικότητα ζήτησης
εστίαση ένδυση υπόδηση ψυχαγωγία

Συνεπάγεται όη με βάση
τις υποθέσεις αυτές θα αναμένουμε

περαιτέρω μείωση κύκλου
εργασιών κυριότερα στον κλάδο
εστίασης και ένδυσης υπόδησης
με σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση

των κλάδων αυτών
S1D:9594216I

Προβληματίζει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

Οι θεσμοί έθεσαν μετ επιτάσεως την ανάγκη

επαναφοράς της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ ως προαπαιτούμενο για την εφαρμογή

διαρθρωηκών μεταρρυθμίσεων Αξίζει να

σημειωθεί όη από το σύνολο των 300 διαρθρωηκών

μεταρρυθμίσεων που είχαν προταθεί

στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ μόνο
ένα μικρό μέρος δεν έχει εφαρμοστεί ολο
κληρωηκά εξαιτίας της προφανούς αναποτελεσματικότητας

των μέτρων αυτών για τη
βελτίωση της εγχώριας παραγωγικής δυνα
μικής

Πρόκειται νια τις μεταρρυθμίσεις που
προέβλεπαν

Τη δυνατότητα διάθεσης ΜΗΣΥΦΑ σε καταστήματα

εκτός φαρμακείων

Την εφαρμογή ρυθμίσεων για τον τρόπο
διάθεσης γάλακτος ελαιολάδου και ψωμιού

εκτός των παραδοσιακών τρόπων
Την απελευθέρωση λειτουργίας των καταστημάτων

ης Κυριακές
Οι παραπάνω διαρθρωηκές αλλαγές έτυχαν

της πλήρους απαξίας των ελληνικών παραγωγικών

τάξεων διότι δεν αντιμετώπιζαν
κανένα πρόβλημα εξωστρέφειας καινοτομίας

και ανασυγκρότησης της ελληνικής παραγωγικής

βάσης αλλά συντελοΰσαν στη
μεγέθυνση της συγκέντρωσης και στη μείωση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
χώρας Η εκτίμηση του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ είναι όη
με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων

δε θα επέλθει παραγωγική αναδιάρ¬

θρωση ούτε αύξηση απασχόλησης
Από τα στοτχεία φαίνεται όη θα έχουμε

μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών

λόγω της αύξησης της έμμεσης
φορολόγησης όσο και μείωση των ονομαστικών

διαθέσιμωνεισοδημάτωνλόγω της αύξησης

της άμεσης φορολόγησης και της μείωσης

των συντάξεων
Η ΓΣΕΒΕΕ τέλος καλεί την κυβέρνηση

και τους θεσμούς κατά m διάρκεια εφαρμογής

του 3ου προγράμματος στήριξης να
προβούν θαρραλέα σε αναπροσανατολισμό
της στείρας οικονομικής πολιηκής λιτότητας

και επανακαθορισμό των στόχωνγια την
ελληνική οικονομία

S1D.-9594S26I

Βιομηχανία
Μετύ τον αοπρο καπνό που

βγήκε στις Βρυξέλλες για τη

συμφωνία με την οποία η Ελλάδα

διατηρεί τον ευρωπαϊκό της

προσανατολισμό και τη θέση που

της αρμόζει στην Ευρωζώνη ας

δούμε που εχει μείνει η χώρα μας
αηό την παρατεταμένη
διαπραγμάτευση και γιατί δεν

βγαίνει καπνός και από τη

βιομηχανία Αυτό διιλωσε ο

πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Ατιικής και Πειραιώς
ΣΒΑΠ Δημήτρης Μπθιος

Χρειάζεται αυτήν τη στιγμή
έκτακτος διάλογος με το

οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης και αν είναι
δυνατόν και με τον

πρωθυπουργό για να του

μεταφέρουμε τα καταγραμμένα
ήδη προβλήματα κατέληξε ο κ

Μαθιός

Υφαντουργία
0 πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων
Κλωστοϋφαντουργών ΣΕΒΚ

Ελευθέριος Κούρταλης χαιρετίζει
τη συμφωνία που επετεύχθη την
τελευταία ωρα πριν απο το Grexit
και που δίνει όπως είπε ευκαιρία
για ενα νεο ξεκίνημα της χώρας

μας 0 πρόεδρος του ΣΕΒΚ

θεωρεί ότι ηταν γενναία η

απόφαση του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσιηρα και των πολιτικών

κομμάτων για ομόφωνη
αντιμετώπιση των

διαπραγματεύσεων απέναντι σε

μια Ευρώπη απαράδεκτα σκληρή
χωρίς κοινοτική αλληλεγγύη και
ευαισθησία προς έναν

χειμαζόμενο λαό ο οποίος
πλήττεται τα τελευταία 5 χρόνια
από σκληρά μέτρα

ΑρτοηοΜ
Εηστολή προς τον πρωθυπουργό
Αλέξη ΐοιηρα αποστέλλει η

εταιρεία Βένετης με αίτημα τα μη
σερβιριζομενα προϊόντα φούρνου

αρτοποιίας π.χ κουλούρια
αρτοσκευάσματα
αρτοπαρασκευασματα πίτες
σνακ κ α ι να υπαχθούν σε ΦΠΑ
1 3 και οχι 23 καθώς δεν

υπάρχει γι αυτά πρόβλεψη στην
πρόσφατη συμφωνία ούτε
δέσμευση απέναντι στους
Ευρωπαίους εταίρους

SID:9594254
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WTo ΙΙΊΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι με
τις αυξήσεις ΦΠΑ στα είδη διατροφής

στις μετακινήσεις και στην εστίαση από
το 13 στο 23 αναμένεται σημαντική
αύξηση των τελικών τιμών

W Ανακατεύθυνση της δαπάνης
των νοικοκυριών υπέρ των ανελαστικών

αγαθών και εις βάρος της κατανάλωσης
αγαθών με υψηλή ελαστικότητα ζήτησης
αναμένει το ΙΙΙΕ-ΓΣΕΒΕΕ

και σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση των κλάδων εστίασης και ένδυσης υπόδησης

της τρίτης διάσωσης
ΕΣΕΕ Εκκλησηγια χαλάρωση περιορισμών
Του Γιάννη Κανουπσκη
jkananaftemponki gr

Την αδήριτη ανάγκη να χαλαρώσουν

ία μέτρα περιορισμού

της κεφαλαιακής κίνησης
και να ακολουθήσουν τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα το μοντέλο

της Κύπρου για να ανασάνει

επιτέλους η εγχώρια αγορά
τόνισε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας
ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης Με

αφορμή ιην πρόσφατη συνάντηση

που είχε με τον διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος Γ

Στουρνάρα τον υποδιοικητή θ
Μητράκο και τον πρόεδρο της
Επιιροπής Διακίνησης Κεφαλαίων

Γ Κορμά με θέμα την πρόταση

της Συνομοσπονδίας για
δημιουργία υποεπιτροπών αξιολόγησης

αιτημάτων εξαίρεσης
από τα capital controls σε κάθε
τράπεζα ώστε να διευκολυνθούν
οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές
τους με το εξωτερικό ο κ Κορκίδης

σημείωσε ότι τα capital
controls θα είναι παρόντα για αρκετό

καιρό ακόμα και μετά το
άνοιγμα των τραπεζών Η συνεργασία

της ΕΣΕΕ με την Τράπεζα

της Ελλάδοςγια μια πιο ευέλικτη

και αποτελεσματική διαδικασία

θα είναι διαρκής και
εξαντλητική τους επόμενους μήνες

πρόσθεσε Ο διοικητής της
ΤτΕ σημείωσε ότι έχει γίνει προεργασία

ώστε το συντομότερο
μετά τη συμφωνία να δοθούν στο
κοινό περισσότερες τραπεζικές
υπηρεσίες και σταδιακά να

ομαλοποιηθούν

όλες οι τραπεζικές
λειτουργίες όσο γρηγορότερα γίνεται

Επίσης εντός των ημερών
θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας

των υποεπιτροπών
ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων
σε κάθε τράπεζα

Ως μία πρώτη προσέγγιση και
βάση συζήτησης οι εκπρόσωποι

του εμπορικού κόσμου προσκόμισαν

στον κ Στουρνάρα τα
αντίστοιχα μέτρα που είχαν ληφθεί

για την κυπριακή οικονομία

τα οποία συμποσούμενα σε
7 σημεία ανάγονται στα εξής

1Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση

κεφαλαίων αποσκοπούσε

κυρίως οτη διακοπή της
δυνατότητας μεταφοράς χρήματος

μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων

Συνεπώς οι περιορισμοί στις
συναλλαγές μεταξύ ιδρυμάτων

Βασίλης
Κορκίδης
πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Ehra anqpdnwo να χαλαρώσουν

τα μέτρα περιορισμού
της κεφαλαιακής κίνησης και
να ακολουθήσουν τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα το

μοντέλο της Κύπρου για να
ανασάνει επιτέλους η εγχώρια
αγορά Η συνεργασία της
ΕΣΕΕ με την ΤτΕ για μια πιο
ευέλικτη και αποτελεσματική
διαδικασία θα είναι διαρκής
και εξαντλητική τους επόμενους

μήνες

και λογαριασμών ενός δικαιούχου

εντός της ίδιας τράπεζας ήταν
πιοαυστηροί στηνΚύπρο σε σύγκριση

με όσα ισχύουνγια όσους
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική
τραπεζική στην Ελλάδα όπου
ουσιαστικά δεν υφίστανται περιορισμοί

για λογαριασμούς όψεως

2 Οι επιταγές γίνονταν δεκτές
για καταθέσεις μόνο στο όνομα

του δικαιούχου κομιστή με
αποτέλεσμα να μην μπορούν va
χρησιμοποιηθούν ως μέσο χρηματοδότησης

στο εμπόριο και
στις συναλλαγές γενικότερα Οι
προθεσμιακές καταθέσεις που
έληγαν μέσα στον επόμενο μήνα
είχαν πάρει παράταση για τουλάχιστον

έναν μήνα και στη συνέχεια

μόνο ένα ποσοστό αυτών
μπορούσε να μεταφερθεί σε λογαριασμό

όψεως

3 Οσοι Κύπριοι ταξίδευαν στο
εξωτερικό δεν μπορούσαν να

εξάγουν πάνω από 1.000 ευρώ
σε μετρητά ενώ σιο εξωτερικό
μπορούσαν να αποσύρουν από
τα συνεργαζόμενα ATMs έως 300
ευρώ ημερησίως

Γιάννης
Στουρνάρας
διοκητής της ΤτΕ

Εχη διενεργηθεί προεργασία
ώστε το συντομότερο μετά
την επίτευξη συμφωνίας να
δοθούν στο κοινό περισσότερες

τραπεζικές υπηρεσίες και
σταδιακά να ομαλοποιηθούν
όλες οι τραπεζικές λειτουργίες

οσο γρηγορότερα γίνεται
Επίσης εντός των ήμερων θα
ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας

των υποεπιτροπών
ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων

σε κάθε τράπεζα

Λ Μετά το πέρας της τραπεζι
Τκής αργίας των 6 ημερών
στην οποία προστέθηκαν δΰο
ημέρες κανοντκής αργίας υπήρχε

δυνατότητα συναλλαγών από
τα γκισέ κάτι που δεν υπάρχει
ακόμα στη χώρα μας Οπως και
στην περίπτωση της Ελλάδας οι
πληρωμές προς το εξωτερικό για
ιδιώτες και επιχειρήσεις πρέπει
να εγκριθούν από την Επιτροπή
Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους Η ανάλογη Επη ροπή
στην Κύπρο πολύ γρήγορα χρησιμοποίησε

τη δυνατότητα που
της έδινε ο σχετικός νόμος για
va εκχωρήσει στις τράπεζες τη
δυνατότητα έγκρισης κατηγοριών

πληρωμών πλ πληρωμές
για τη συνήθη λειτουργία ναυτιλιακών

εταιρειών και προςτην
ΙΑΤΑ εισαγωγές φαρμάκων ιατρικές

δαπάνες φυσικών προσώπων

με στόχο τη μείωση του
όγκου των αιτημάτων που έπρεπε

να διαχειριστεί και πι μείωση
του χρόνου ανταπόκρισης για τα

αιτήματα που έπρεπε va διαχειριστεί

5 Σε ό,τι αφορά ειδικά τις επιχειρηματικές

συναλλαγές
προς το εξωτερικό το όριο για
συναλλαγές χωρίς κανένα περιορισμό

αυξήθηκε πολύ γρήγορα

από τα 5.000 ευρώ ανά λογαριασμό

σε 300.000 ευρώ ανά
συναλλαγή και εντός μηνός o περιορισμός

αυτός είχε ουσιαστικά
καταργηθεί καθώς το όριο αυξήθηκε

σε 1 εκατ ευρώ Αντίστοιχη

πορεία είχαν και οι περιορισμοί

νια συναλλαγές φυσικών

προσώπων που περιλαμβάνουν

και πολλές άλλες παραμέτρους

από την ανανέωση
προθεσμιακών

καταθέσεων έως τη
χρήση πιστωτικών καρτών όπως
και η μεταφορά τίτλων αξιόγραφων

και οι αλλαγές θεματοφυλακής

Βέβαια αυτό που δεν
πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι όλα
αυτά συνέβησαν αφού έγινε κούρεμα

καταθέσεων και ανακεφα
λαιοποίηση τραπεζών

6 Με διατάγματα ή με τις αποφάσεις

της Επιτροπής οι δαπάνες

προς το εξωτερικό για μισθοδοσία

δίδακτρα και σπουδές

καθώς και εμβάσματα για
ιατρικές δαπάνες είχαν ελαστική

αντιμετώπιση Επίσης σταθερή

και γρήγορη ήταν και η χαλάρωση

πολλών περιορισμών
πέραν του ύψους των συναλλαγών

νια συναλλαγές εντός του
εσωτερικού της χώρας Ουσιαστικά

μέσα σε έναν μήνα η πλειονότητα

των καθημερινών συναλλαγών

των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών στο εσωτερικό
της χώρας αλλά και προς το εξωτερικό

μπορούσε va υλοποιηθεί
χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς

ryH ανάληψη του ημερήσιου
ορίου στη Κύπρο ήταν 300

ευρώ αρχικά και 500 ευρώ έναν
μήνα αργότερα χωρίς την απώλεια

δυνατότητας ανάληψης του
ποσού αυτού μια επόμενη μέρα
Αυτή η εξέλιξη βέβαια ουνδέε
ται με την αξιόπιστη διευθέτηση

της φερεγγυότητας των τραπεζών

στη Κύπρο αλλά και την
εφαρμογή ενός προγράμμαιος
σε πνεύμα συνεργασίας με τους
εταίρους

Στο πλαίσιο αυτό η αποκατάσταση

της εμπιστοσύνης οδήγησε

δύο χρόνια μετά την επιβολή

τους στην κατάργηση όλων
των περιορισμών στις 6 Απριλίου

2015
ISID:95939H7

Ποσοστό βιομηχανιών
στη Βόρεια Ελλάδα
με προβλήματα λόγω
των capital controls

Προβλήματα Προβλήματα Προβλήματα
πληρωμών εκτέλεσης ίχιραγωγής
aonpoftuiv είογωγων και διάθεσης

Του Γιώργου Χατζηλίδη
ghatzil@naftemporiki.gr

V Την πλήρη παράλυση στην
οποία έχει οδηγηθεί ο παραγωγικός

ιστός της Βόρειας Ελλάδας
από το κλείσιμο των τραπεζών
και τους κεφαλαιακούς ελέγχους
επιβεβαιώνει έρευνα του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος ΣΒΒΕ που πραγματοποιήθηκε

το χρονικό διάστημα
από 7 έως 13 Ιουλίου σε 1 12 επιχειρήσεις

της περιοχής
Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση

του μεγέθους και της
έντασης των επιπτώσεων της
επιβολής των capital controls
στην επιχειρηματική δραστηριότητα

της Μακεδονίας της
Ηπείρου και της Θράκης Ενδεικτικό

της δεινής θέσης που
έχει περιέλθει η βορειοελλαδική

βιομηχανία είναι ότι σύμφωνα

με τα ευρήματα μία στις
τέσσερις επιχειρήσεις έχει αναστείλει

τη λειτουργία της μέχρι
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση
ενώ μία στις τρεις έχει δώσει
άδεια στο προσωπικό της παραγωγής

Επιπλέον ως αποτέλεσμα των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

το σύνολο των επιχειρήσεων

ιου δείγματος 100
αντιμετωπίζει προβλήματα στις
πληρωμές και τις εισπράξεις το
94 στη διεκπεραίωση των εξαγωγών

ενώ το 92 στην παραγωγή

και τη διάθεση προϊόντων
Αναλυτικότερα

Στην παραγωγή και διάθεση
προϊόντων παρατηρούνται αδυναμία

εισαγωγής πρώτων υλών

ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων

από το 89 των επιχειρήσεων

ακυρώσεις παραγγελιών
πελατών από το 82 δυ¬

σκολίες συνεργασίας με μεταφορικές

εταιρείες από το 76
και καταστροφή ευπαθών προϊόντων

από το 52
Στις πληρωμές και τις εισπράξεις

τα προβλήματα προέρχονται
από τις απαιτήσεις των προμηθευτών

για πληρωμή τους με μετρητά

94 του δείγματος από
την αδυναμία εξόφλησης και
πληρωμής επιταγών 92 από
την αδυναμία ή και την άρνηση
των πελατών να πληρώσουν με
μετρητά 88 αδυναμία πληρωμής

οφειλών σε προμηθευτές
77 και τα μειωμένα όρια

συναλλαγών μέσω e-banking
76
Στις εξαγωγές τα προβλήματα

προκύπτουν από τη γραφειοκρατία

και τις καθυστερήσεις
στις εγκρίσεις πληρωμών προμηθευτών

90 των επιχειρήσεων
από τις ακυρώσεις παραγγελιών

89 από τις απαιτήσεις

για επιπλέον εξασφαλίσεις
87 και από την απουσία

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

81
Μέσα σε αυτό τσ ζοφερό περιβάλλον

οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις

για να αντιμετωπίσουν
αυτή την εξαιρετικά δύσκολη
όσο και πρωτοφανή για τα ελληνικά

δεδομένα κατάσταση
έλαβαν σειρά μέτρων όπως η
χρήση τραπεζικού λογαριασμού
σε τράπεζα του εξωτερικού για
πληρωμές 88 η πρόωρη καταβολή

μισθοδοσίας 78 η
μείωση του όγκου παραγωγής
77 οι συναλλαγές μέσω θυγατρικής

74 η πρόωρη καταβολή

φόρων/εισφορών 64

οι αναλήψεις μπρητών από το
εξωτερικό 55 και οι ακυρώσεις

παραγγελιών 47
fSID:959J878l

Τα capital controls
βύθισανσε κώμα
τη Βόρεια Ελλάδα
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υπ Οικονομίας Αναμένεται κόντρα για κυριακάτικη αργία φαρμακεία γάλα Ερχονται και εργαλεία Νο 2

ΝόμοςηεργαλειοθήκηΟΟΣΑ
ηαγορά θακρίνειτηντύχητης

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstannSmaftemporiki.gr

Στη
δύσκολη θέση να εφορ

μόσει πλήρως την εργαλειοθήκη

No 1 του ΟΟΣΑ
θα βρεθεί η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομίας καθώς
το κείμενο της προχθεσινής σημ
φωνίας με τους πιστωτές της χώρας

δεν αφήνει κανένα περιθώριο

για μια αντίθετη εξέλιξη Το
μήνυμα των δανειστών έχει

ληφθεί πολύ σοβαρά από το
υπουργείο το οποίο άμεσα θα
πρέπει να επεξεργαστεί σε νομική

μορφή και να ενσωματώσει
στο κείμενο του μνημονίου όλες
τις μεταρρυθμίσεις που έχει προ
τείνει ο Οργανισμός από τσν Νοέμβριο

του 2013
Αν και το περίπου 85 των

προτάσεων της πρώτης εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ έχει ενσωματωθεί

στο εθνικό Δίκαιο
εντούτοις βάσει τη σημφωνίας
θα πρέπει να υιοθετηθούν και οι
υπόλοιπες

Στις βασικότερες ρυθμίσεις
που θα κληθεί πλέον να περάσει
το υπουργείο Οικονομίας είναι
η απελευθέρωση της κυριακάτικης

αργιάς των καταστημάτων
η πώληση των Μη Συνταγογρα
φοϋμενων Φαρμάκων και από
σημεία πλην των φαρμακείων
και η επιμήκυνση του χρόνου
ζωής του φρέσκου γάλακτος

Οι παραπάνω παρεμβάσεις
είναι προφανές ότι θα εγείρουν
και πάλι τις αντιδρασεις της αγοράς

όπως και στην πρώτη φάση
εφαρμογής ωστόσο παράγοντες

του υπουργείου Οικονομίας
επισημαίνουν ότι πλέον δεν
υπάρχει καμία επιλογή έτσι
όπως έχει τεθεί από τους δανειστές

ώστε να μην υιοθετηθούν

Τονίζουν δε ότι τα μέτρα θα
νομοθετηθούν υπογραμμίζον
ιας όμως ότι στο τέλος η αγορά
είναι αυτή που θα καθορίσει τη
δομή ιης λειτουργίας της

Δεν είναι μόνο το υπολειπόμενο

μέρος ιων ρυθμίσεων της
εργαλειοθήκης No 1 του ΟΟΣΑ
που θα πρέπει να νομοθετήσει
το υπουργείο Οικονομίας Είναι
και το σύνολο των ρυθμίσεων
ιης εργαλειοθήκης No 2 που
έχει ήδη ετοιμαστεί υπό την εποπτεία

του ΟΟΣΑ καθώς αυτό ζητούν

οι δανειστές
Σύμφωνα με πληροφορίες

η εργαλειοθήκη No 2 έχει υποβληθεί

στο υπουργείο αλλά δεν
έχει πληρωθεί με αποιέλεσμα
να μην έχει υπογραφεί από τον
ΟΟΣΑ ώστε να αποτελεί επίσημο

κείμενο του Ανπκείμενο της
εργαλειοθήκης No 2 είναι η διατύπωση

προτάσεων για την άρση

κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό στους ακόλουθους
τομείς της παραγωγής-μειαποί
ησης
1 παραγωγή άνθρακα και προϊόντων

διύλισης πετρελαίου
2 παραγωγή κλωστοϋφαντουρ¬

γικών υλών ειδών ένδυσης δέρματος

και δερμάτινων ειδών
3 ποτοποιία και
4 κατασκευή μηχανημάτων και
ειδών εξοπλισμού Η σύνταξή
της έγινε από τον Σεπτέμβριο
2014 έως ιον Ιανουάριο 2015

Υπενθυμίζουμε ότι το αντικείμενο

της εργαλειοθήκης No
1 του ΟΟΣΑ αφορούσε στους
ακόλουθους τομείς της ελληνικής

οικονομίας 1 μεταποίηση
τροφίμων 2 λιανεμπόριο 3)δο
μικά υλικά και 4 τουρισμός Η
διάρκεια στ'ινταξής της διήρκη

σε από τον Ιανουάριο του 2013
Νοέμβριο 2013 Η ανάλυση

του θεσμικού πλαισίου και η
διατύπωση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε

από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού το Ιδρυμα Οικονομικών

και Βιομηχανικών
Ερευνών IOBE αλλά και από
τεχνοκράτες που προσέλαβε σ
ΟΟΣΑ για την εκτέλεση του έργου

Το τίμημα που κατέβαλε η
ελληνική κοβέρνηση για την παραλαβή

της εργαλειοθήκης ανήλθε

στις 930.000 ευρώ
IS1D.-95942101
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Γιαννόπουλοι
άδειασε Καμμένο
για τη λίσια
Σε ΑΝΕΛ εναντίον ΑΝΕΛ εξελίσσεται

η υπόθεση με τη λίστα Κομμένου
Το πρωί ο υπουργός Εθνικής

Αμυνας δήλωνε στις κάμερες και
αργότερα τουιτάρισε ότι τη λίστα
παρέλαβε από τον πρόεδρο του
ΚΕΕΛΠΝΟ και στέλεχος της παρά
ταξής του καθηγητή Θανάση Γιαννόπουλο

πρώην υφυπουργό Υγείας
και βουλευτή της ΝΔ
Κάθε αναφερόμενη λίστα σε φυσικά

πρόσωπα δημοσιογράφων είναι
παντελώς ανυπόστατη ήταν η απάντηση

του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ
έστω και με καθυστέρηση αρκετών
ωρών αφήνοντας να εννοηθεί ότι η
λίστα που είχε στα χέρια του ο Πάνος
Κομμένος και παρέδωσε χθες στην
ΕΣΗΕΑ είναι πλαστή
Αποστάσεις κρατάει και η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας δηλώνοντας
άγνοια 7ΐα την υπόθεση
Για την ιστορία πάντως δεν είναι η
πρώτη φορά που ο Κομμένος αναφέρεται

σε αυτή τη λίστα με ονόματα
δημοσιογράφων και μέσων μαζικής
ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι
λάμβαναν χρήματα από το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
ΚΕΕΛΠΝΟ για να γράφουν για τη

γρίπη τα εμβόλια αλλά και για πολιτική

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανέβασε χθες
ακόμη περισσότερο τους τόνους
δηλώνοντας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Παίρνανε χρήματα από την
EE δήθεν για τα εμβόλια είτε για τη
γρίπη προκειμένου να κατευθύνουν
τις βολές τους κατά συγκεκριμένων
πολιτικών δυνάμεων
Μάλιστα μπροστά στις κάμερες προειδοποίησε

ότι θα τους ταράξουμε
όλους στη νομιμότητα
Το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάζεται με όλα

τα μέσα και τους δημοσιογράφους μέσω

της νομίμου οδού και ποτέ μέσω
παράνομων διαδικασιών Θα ήθελα
να τονίσω και πάλι ότι τα MME και οι
δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια
είναι το εργαλείο μέσω των οποίων
δύναται να ενημερωθεί το κοινό σε
όλη την Ελλάδα για τα σημαντικά θέματα

Δημόσιας Υγείας δηλώνει από
την πλευρά του ο Γιαννόπουλος
Στο μεταξύ στελέχη στην οδό

Αριστοτέλους

δεν έκρυβαν χθες τη δυσαρέσκεια

τους για την τροπή που
έχει λάβει η υπόθεση δεδομένου ότι
ο Παναγιώτης Κουρουμπλιίς έχει
διατάξει και βρίσκεται σε εξέλιξη

έλεγχος για τα πεπραγμένα του
ΚΕΕΛΠΝΟ
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