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ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ

Εισαγγελέας
στο ψυχιατρείο

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα
για την πυρκαγιά στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής που στοίχισε
τη ζωή τριών ασθενών βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη στην εισαγγελία
Πρωτοδικών της Αθήνας μετά από
παρέμβαση του προϊσταμένου της
κ Ηλία Ζαγοραίου Αντικείμενο
της έρευνας διενεργεί ο εισαγγελέας

κ Νικόλαος Στεφανάτος είναι

να διερευνηθούν τα αίτια της
πυρκαγιάς αλλά και οι συνθήκες
νοσηλείας των ασθενών που πέθαναν

από ασφυξία Χθες πάντως ο
Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών

Νοσοκομείων του ΕΣΥ Ν Αττικής

κάλεοε την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας να αναλάβει τις
ευθύνες της και να οργανώσει δράσεις

για ουσιαστική και αποτελεσματική

αντιμετώπιση των
προβλημάτων

που αφορούν τη νοσηλεία

των ψυχικά ασθενών διασφαλίζοντας

τα δικαιώματά τους αλλά
και τα διακαιώματα των εργαζομένων

που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους με πλήθος προβλημάτων
πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο
ακόμη και τη ζωή τους
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Κενές 26.347 οργανικές θέσεις Αποχώρησαν 17.000 τα τελευταία χρονιά

Εμφραγμα στα νοσοκομεία
λογω έλλειψης προοωπικού

Μόλις το 22 της

κρατικής χρηματοδότησης
έχουν πάρει τα δημόσια

νοσοκομεία

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με
black out απειλούνται

τα δημόσιανοσοκομεία
τα οποία λειτουργούν

πλέον κάτω από τα ασφαλή όρια
λόγω των ελλείψεων προσωπικού

και της υποχρηματοδότησης
Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία
πέντε έτη αποχώρησαν 17.000 εκ
των οποίων περισσότεροι των
2.000 το τελευταίο τρίμηνο εξαιτίας

των αλλαγών στο ασφαλιστικό
σύστημα χωρίςνα προσληφθεί

ούτε ένας
Συνολικά κενές παραμένουν

26.347 οργανικές θέσεις και το
σύνολο του προσωπικού που εργάζεται

σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία

είναι 51.380
Στην Ελλάδα το νοσηλευτικό

προσωπικό είναι μόλις 3,6 ανά
1.000 κατοίκους όταν ο μέσος
όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης είναι υπερδιπλάσιος 8

νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους

Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία

έχουνλάβει μόλις το 22 της
προβλεπόμενης ετήσιας κρατικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις

Υπηρετούντες σε
οργανικές θέσεις

Διοικητική υπηρεσία 12.053,00 7097,00
Επιστημονικό μη ιατρικό
προσωπικό 2.737,00 1665,00

Λοιπό προσωπικό 3.870,00 1341,00
Νοσηλευτική υπηρεσία 46.642,00 31.567,00

Παραϊατρικό προσωπικό 8.209,00 5.287,00
Τεχνικό προσωπικό 3.749,00 2.211,00

Υπηρετούντες ιατροί ΕΣΥ 21327,00 15.407,00
Γενικό άθροισμα 98.575,00 64.575,00

χρηματοδότησης τέλος Ιουλίου
η οποία είναι μειωμένη σε σχέση
με πέρυσι κατά 300 εκατ ευρώ

Συγκεκριμένα πέρυσι το
πρώτο εννεάμηνο δόθηκαν στα
νοσοκομεία 800 εκατομμύρια
ευρώ και επιπλέον 600 εκατ ευρώ
για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών Φέτος έως τώρα τα
νοσοκομεία έλαβαν 389 εκατ
ευρώ μαζί με το ΠΕΔΥ από 1,3
δια που προϋπολογίστηκε για
όλο το έτος

ΑΠΕΡΓΙΕΣ Τα παραπάνω δραματικά

στοιχεία για την κατάσταση
στο ΕΣΥ έδωσε χθες στη δημοσιότητα

η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζομένων στα Δημόσια

Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ η
οποία εξήγγειλε απεργιακές κι¬

νητοποιήσεις τον Οκτώβριο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

Ομοσπονδίας τα ταμεία των νοσοκομείων

είναι άδεια και οφείλουν

στους προμηθευτές πάνω
από ένα δισ ευρώ τέλος Ιουλίου
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους
Οι εταιρείες η μία μετά την

άλλη διακόπτουν τις προμήθειες
προϊόντωνδιατροφής φαρμακευτικού

και υγειονομικού υλικού
και άλλων ειδών που είναι απαραίτητα

για την ασφαλή και ποιοτική

λειτουργία των νοσοκομείων
Με αποτέλεσμα να αναστέλλονται

χειρουργεία να υποβαθμίζεται

η ποιότητα του φαγητού
των ασθενών καινα εμφανίζονται
σημαντικές ελλείψεις αναλώσιμου

υγειονομικού υλικού βαμβά¬

κι γάζες οινόπνευμα σύριγγες
κ.α Οπως καταγγέλλει μάλιστα

η ΠΟΕΔΗΝ νοσοκομεία εφημερεύουν

χωρίς υλικά και αναγκάζονται

να ψάχνουν γάζες
βαμβάκι οινόπνευμα σύριγγες
κ.α σε διπλανά νοσοκομεία για
να καλύψουν τις ανάγκες της εφημερίας

Αναφορικά με το προσωπικό
η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι η
συνήθης κάλυψη είναι μια νοσηλεύτρια

σε κλινικές 40 ασθενών
Όπως υποστηρίζει το καλοκαίρι
δεν χορηγήθηκαν κανονικές άδειες

οφείλονται δεκάδες ρεπό
και οι εργαζόμενοι βιώνουν συνθήκες

εργασιακής εξουθένωσης

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Χθες πάντως ο
υπουργός Υγείας κ Θάνος Δη
μόπουλος σε σύσκεψη με τα διοικητικά

στελέχη της ΕΙΝΑΠ Ενωση

Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών

Πειραιώς ανακοίνωσε ότι
το υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται

με το Υπουργείο Οικονομικών

για την αύξηση των ορίων
δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό

των νοσοκομείων κατά 300
εκατομμύρια ευρώ

Παράλληλα προχώρησε στην
υπογραφή σχετικής απόφασης
χρηματοδότησης των νοσοκομείων

του ΕΣΥ κατά 90 εκατομμύρια
ευρώ
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Σε περιδίνηοη η οικονομία Στοίχημα η πολιτική σταθερότητα

Τριπλό σήμα κινδύνου
Καταρρέουν τα έσοδα Στάση πληρωμών

στην αγορά Βουτιά σε εξαγωγές και εισαγωγές
Ο Στα 5,2 διο οι ειοαγωγές τον

Ιούλιο από 4,5 διο πέρυσι
σημειώνοντας πτώση 52

Ο Μαύρη τρύπα 5 δισ ευρώ
στα έσοδα του οκταμήνου

Ο Στα 5,74 διο τα φέσια
του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ο Τα μεγαλύτερα χρέη 2,4 δισ
έχουν τα Ταμεία σελ 3-4

Προμήνυμα ύφεσης
Υστέρηση
φορολογικών
εσόδων

Εκκρεμείς
επιστροφές
φόρων

3,463

7μηνο

I εκτίμηση I

Ληξιπρόθεσμες
οφειλές
Δημοσίου
προς ιδιώτες

Εισαγωγές
Ιούλιος

Εξαγωγές
Ιούλιος

I
7μηνο

4,959
δια ευρώ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Τεράστια μείωση της τάξης του 63,1
καταγράφηκε φέτος τον Ιούλιο στο έλλειμμα

του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας
ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξαγωγών

8 Σελ 3

ΕΣΟΔΑ

Υπέρβαση εσόδων του προϋπολογισμού
κατά 16 σημειώθηκε τον Αύγουστο όπως

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Σελ 4
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Μειώθηκε κατά 8 η συνολική αξία των εξαγωγών Κατά 32 οι εισαγωγές

Στο κόκκινο λόγω των capital controls
οι εισαγωγές κατ οι εξαγωγές τον Ιούλιο

Καιακρημνίστηκαν οι εισαγωγές

Η αξία τους τον Ιούλιο βούτηξε
στα 3,02 δισ ευρώ από 4,5 δισ ευρώ
που ήταν πέρυσι τον ίδιο μήνα

σημειώνοντας πτώση της τάξης του

32 ήτοι 1,48 δισ ευρώ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΟΝΑ

Τεράστια
ζημιά σια πλέον δυναμικά

κομμάτια της ελληνικής οικονομίας

αυτά των εξαγωγών και της
εγχώριας βιομηχανίας προκαλούν τα
capital controls Τα στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχήςγια την πορεία
των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά
τον μήνα Ιούλιο καθώς και του επταμήνου
αποκαλύπτουν το μέγεθοςτης καταστροφής

που έχουν προκαλέσειτα μέτρατων
κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες
αλλά κυρίως τον κίνδυνο της επιδείνωσης

της κατάστασης στην αγορά Σύμφωνα

με την επεξεργασία που έχει κάνει
το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών ΚΕΕΜ του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εξαγωγέων ΠΣΕ

IΜειώθηκε κατά 8 η συνολική αξία
των εξαγωγών καθώς τον περασμένο
Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό

υποχώρησε στα 2,3 από 2,5 δισ ευρώ
200 εκατ ευρώ Μάλιστα ο ΠΣΕ σημειώνει

ότι οι πιέσεις που δέχθηκε το
εξωτερικό εμπόριο της χώρας από την
επιβολή των capital controls ήταν μεγαλύτερες

των αρχικών εκτιμήσεων Ο
ΠΣΕ έβλεπε μείωση των εξαγωγών κατά
7 σε μηνιαία βάση

► Κατακρημνίστηκαν οι εισαγωγές
Η αξία τους τον Ιούλιο βούτηξε στα 3,02
δισ ευρώ από 4,5 δισ ευρώ που ήταν
πέρυσι τον ίδιο μήνα γράφοντας πτώση
της τάξης του 32° ήτοι 1 48 δισ ευρώ Οι
αρχικές προβλέψεις του ΠΣΕ έκαναν
λόγο για μείωση 28

Η εικόνα της κατάρρευσης διασκεδάζεται

αν αφαιρεθούν από τον υπολογισμό

τα πετρελαιοειδή προϊόντα καθώς
τότε προκύπτει αύξηση των εξαγωγών
κατά 77ο και μικρότερη μείωση των εισαγωγών

22,6 Από τα στοιχεία αυτά και
ιδίως σε επίπεδο επταμήνου προκύπτει
κι άλλο ένα αποτέλεσμα για το οποίο
υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούσε
πανηγυρισμούς για την πορεία της ελληνικής

οικονομίας Το έλλειμματου εμπορικού

ισοζυγίου μειώθηκε κατά 19,5
δηλαδή στα 9,9 δισ ευρώ από 12,4 δισ

ευρώ σε σχέση με το περσινό επτάμηνο
Ωστόσο στην παρούσα φάση η μεγάλη
μείωση των εισαγωγών προκαλεί ανη

01 ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015/2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΩ εκατ ευρώ ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ εκατ ευρώ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 333,6 355,3 63
ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ 65,8 59,7 9,3
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 743 70,6 5,0
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 947,8 6803 28,2
ΛΑΔΙΑ 22,7 41,7 83,7
ΧΗΜΙΚΑ 260.1 266,6

368,9
2,5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 332,2 11,0
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 210,7 241,6 14,7
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 157,7 1653

58,7
4,8

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 52 129
ΠΗΓΗ ΠΣΕ-ΚΕΕΜ Ανάλυοη επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Περαιτέρω
υποχώρηση

Ο Η πρόεδρος του
ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη

εξηγεί
Οι αντοχές που επιδεικνύουν

πολλοί
κλάδοι της οικονομίας

αν και
αξιοθαύμαστες τελειώνουν

ενώ από
τη μεγάλη μείωση
των εισαγωγών λόγω

της αδυναμίας
μεταφοράς εμβασμάτων

για πρώτες ύλες
και ενδιάμεσα προϊόντα

προοιωνίζεται
περαιτέρω υποχώρηση

της βιομηχανικής
παραγωγής και άρα
μειωμένων εξαγωγών

για τους
επόμενους μήνες
Ετσι τίθεται σε αμφιβολία

η επίτευξη
νέου ρεκόρ εξωστρέφειας

το οποίο
θεωρούνταν σχεδόν
βέβαιο στις αρχές
της χρονιά

Ελλειψη
πρώτων υλών

Ο Η πτώση των εισαγωγών

φανερώνει
την αδυναμία της
εγχώριας βιομηχανίας

να βρει πρώτες
ύλες και να παράξει
προϊόντα που θα διαθέσει

στις ξένες
αγορές

συχίαγια τη μελλοντική πορεία των εξαγωγών

Η πρόεδρος του ΠΣΕ Χριότινα
Σακελλαρίδη εξηγεί Οι αντοχές που
επιδεικνύουν πολλοί κλάδοιτης οικονομίας

αν και αξιοθαύμαστες τελειώνουν
ενώ από τη μεγάλη μείωση των εισαγωγών

λόγω της αδυναμίας μεταφοράς
εμβασμάτων για πρώτες ύλες και ενδιάμεσα

προϊόντα προοιωνίζεται περαιτέρω
υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής

και άρα μειωμένων εξαγωγών για
τους επόμενους μήνες Ετσι τίθεται σε
αμφιβολία η επίτευξη νέου ρεκόρ εξωστρέφειας

το οποίο θεωρούνταν σχεδόν
βέβαιο στις αρχές της χρονιά

Με πιο απλά λόγια η πτώση των εισαγωγών

φανερώνει την αδυναμία της
εγχώριας βιομηχανίας να βρει πρώτες
ύλες και να παράξει προϊόντα που θα
διαθέσει στις ξένες αγορές

Πάντως παρά την υποχώρηση των
εξαγωγών από τα στοιχεία του ΚΕΕΜ
προκύπτουν κλάδοι που άντεξαν στις
πιέσεις των capital controls Είναι ενδεικτικό

ότι μόνο τρεις κλάδοι εμφανίζουν
αρνητικό πρόσημο για τον μήνα Ιούλιο
Πετρελαιοειδή 28,2 ποτά καπνός

9,3 και πρώτες ύλες 5 Αντίθετα
ακόμη και διψήφια ποσοστά παρουσιάζουν

οι υπόλοιπες κατηγορίες όπως το
ελαιόλαδο 83,7 τα μηχανήματα
14,7 και τα βιομηχανικά προϊόντα
11

ΜΕΡΙΔΙΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η πορεία των εξαγωγών του Ιουλίου

αλλά και οε επίπεδο επταμήνου φέρνει
καιανακατατάξεις στα μερίδιατων ξένων
αγορών Η ανάλυση του ΠΣΕ και του
ΚΕΕΜ επί των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
δείχνει ότι η μείωση του περασμένου
Ιουλίου στη συνολική αξίατων εξαγωγών
προήλθε κυρίως από τις Τρίτες Χώρες

27,2 την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές

προςτις χώρεςτης Ε.Ε αυξήθηκαν
εμφατικά κατά 11,1 Αν πάντως εξαιρεθούν

τα πετρελαιοειδή προκύπτουν

αντίστοιχα υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών
προς τις χώρες της Ε.Ε 12,2 και
σημαντικά μικρότερη υποχώρηση προς
τις Τρίτες Χώρες 2,5

Σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγω
γώνγιατοεπτάμηνοτου2015 προκύπτει
αύξηση κατά 10,6 προς τις χώρες της
Ε.Ε και μείωση 15,2 προς τις Τρίτες
Χώρες Με εξαίρεση των πετρελαιοειδών

καταγράφεται αύξηση κατά 14,5

προς τις χώρες της Ε.Ε και κατά 9,5
προς ης Τρίτες Χώρες Ως αποτέλεσμα
αυτών των μεταβολών το μερίδιο στη
συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες
της Ε.Ε διαμορφώνεται 54,9 έναντι
ποσοστού 45 1 γιατιςΤρίτες Χώρες Αν
εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή το μερίδιο
των χωρώντας Ε.Ε αυξάνεται στο 66,5
έναντι ποσοστού μόλις 33,5 των Τρίτων
Χωρών

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Αναμενόμενη

δεδομένων και των κεφαλαιακών

ελέγχων ήταν η μείωση που καταγράφεται

στο πεδίο των εισαγωγών του
περασμένου Ιουλίου οπότε η συνολική
τους αξία μειώθηκε κατά 32 στα 3,02
δισ ευρώ ένανη των 4,45 δια του Ιουλίου
του 2014 Μεγάλη μείωση προκύπτει στις
εισαγωγές ακόμη και με εξαίρεση των
πετρελαιοειδών κατά 22,6 ή κατά 65 1 3
εκατ ευρώ Σε επίπεδο επταμήνου οι
ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά
10,1 στα 25,3 δισ ευρώ από 28,14 δισ
ευρώ στο επτάμηνο του 2014 Ωστόσο
χωρίς τα πετρελαιοειδή η μείωση είναι
σημαντικά μικρότερη 1 4 ή κατά 266,6
εκατ ευρώ

Χαρακτηριστικό είναι τογεγονός όη
στο επτάμηνο του έτους οι συνολικές
εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε ήταν αυξημένες

κατά 1 ενώ από τις Τρίτες
Χώρες σημαντικά μειωμένες κατά 20

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι
εισαγωγές από ης χώρες της Ε.Ε αυξήθηκαν

κατά 1,5 ενώ από τις Τρίτες
Χώρες μειώθηκαν κατά 7

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Εθνικό Συμβόλαιο
για την ανάπτυξη
Ο Αμεσες δράσεις προτείνει
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Εξαγωγέων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

εν όψει και των εθνικών

εκλογών κάνει λόγο
για την ανάγκη σύναψης ενός
εθνικού συμβολαίου το οποίο
θα πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες

δράσεις για
► Την επανεκκίνηση της παραγωγικής

μηχανής της χώρας

δημιουργώντας θέσεις
εργασίας με επίκεντρο την ανάδειξη

και απόκτηση κρίσιμου

μεγέθους στην παραγωγή
των εγχώριων προϊόντων και
παράλληλα με υποκατάσταση
εισαγωγών
I Τη χαλάρωση των κεφαλαιακών

ελέγχων για επιχειρήσεις
και πολίτες μέσα από την

αποτελεσματική λειτουργία
του χρηματοπιστωτικού συστήματος

καθώς και την ενεργοποίηση

των κατάλληλων επενδυτικών

εργαλείων
ΕΣΠΑ Αναπτυξιακός Νόμος

αναπτυξιακή βοήθεια από την
Ευρωπαϊκή Ενωση κίνητρα
προσέλκυσης επενδύσεων
I Την ανάκτηση της εμπιστοσύνης

των εμπορικών μας εταίρων

και περαιτέρω την ενίσχυση

εμπορικών δεσμών με
κρίσιμες αγορές-στόχους
I Την εξυγίανση της Δημόσιας
Διοίκησης σε όρους συνέχειας

συνέπειας και αποτελεσματικότητας
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο στόχος για τα φορολογικά έσοδα του 2015 από τα 47 δισ ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός

αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα κάτω στα επίπεδα των 43-44 δισ ευρώ Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έφθασαν τα 5,74 δισ ευρώ στο τέλος Ιουλίου καταγράφοντας αύξηση
κατά 412 εκατ ευρώ μέσα σε ένα μήνα

ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ

Μαύρη τρύπα 5 δισ στα έσσδα
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Οι ειοπράξεις από τον φόρο εισοδήματος

των φυσικών και νομικών
προσώπων ανέβασαν όπως ήταν

αναμενόμενο τα φορολογικά έσοδα του
Αυγούστου τα-οποία στο 8μηνο εξακολουθούν

να βρίσκονται πολύ κάτω από το
στόχο του προϋπολογισμού και να εμφανίζουν

μαύρη τρύπα που στο 8μηνο αγγίζει

τα 3 δισ ευρώ
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομι

κών τον περασμένο μήνα καταγράφεται
αύξηση εσόδων απόηςΔΟΥκατά 6 1 7 εκατ
ευρώ και συνολικά υπέρβαση εσόδων
κατά 1,6 η οποία απλώς περιόρισε την
μεγάλη υστέρηση που εμφανίσουν φορολογικές

εισπράξεις
Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έφθασαν
τα 5,74 δισ ευρώ στο τέλος Ιουλίου

καταγράφοντας αύξηση κατά 412 εκατ
ευρώ μέσα σε ένα μήνα

Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
από τα 4,595 δισ ευρώ ανέβηκαν σε

4,959 δισ ευρώ ενώ παράλληλα οι επιστροφές

φόρου που εκκρεμούσαν διαμορφώθηκαν

σε 781 εκατ ευρώ από 733 εκατ
τον περασμένο Ιούνιο

Ο στόχος για τα φορολογικά έοοδα του
2015 από τα 47 δισ ευρώ που προβλέπει ο
προϋπολογισμός αναμένεται να αναθεωρηθεί

προς τα κάτω στα επίπεδα των 43 44
δισ ευρώ Για να επιτευχθεί ο στόχος θα
πρέπει πέρα από τους φόρους που είναι
προγραμματισμένο να εισπραχθούν ΕΝ
ΦΙΑ δύο υπόλοιπες δόσεις του φόρου εισοδήματος

φυσικών προσώπων τέσσερις
δόσεις φόρου νομικών προσώπων και
τέλη κυκλοφορίας να αποδώσουν και τα
νέα μέτρα Θα πρέπει δηλαδή να εισπραχθούν

I Περίπου 750 εκατ ευρώ από τις αυξήσεις

των συντελεστών του ΦΠΑ εκ των
οποίων τα 168 εκατ θα πρέπει να προέλθουν

από τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση ή από
το ισοδύναμο μέτρο που θα βρεθεί από την
νέα κυβέρνηση αν αποφασιστεί η κατάργηση

του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

I Περί τα 400 εκατ ευρώ από την αναδρομική

αύξηση της προκαταβολής για τα
νομικά πρόσωπα από το 80 στο 100

► Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από
την αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

στους μισθωτούς και συνταξιούχους
με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ

Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει

ηΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Γ a II Ο ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ
ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Γενική κυβέρνηση ενοποιημένο 2353 2.868

Κράτος Κεντρική διοίκηση 3.463 L659

Κεντρική κυβέρνηση εκτός κρατικού προϋπολογισμού
μη ενοποιημένη

395 811

Τοπική Αυτοδιοίκηση Ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα 49 273

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα

458 359

οτι τον περασμένο μηνα καταργαφηκε
✓ Υπέρβαση των εσόδων των Δ.Ο.Υ

και Ελεγκτικών Κέντρων κατά 617 εκατ
ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014

δηλαδή 28,17 αύξηση
✓ Υπέρβαση των εσόδων γενικά σε

σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού
κατά 1,6 Ο προϋπολογισμός προέβλεπε

3.991 και τα έοοδα έφθασαν τα 4.055 εκατομμύρια

Μεγάλη αύξηση υπήρξε και στους ελέγχους

της τουριστικής περιόδου όπως
προκύπτει και από τον σχετικό πίνακα Ο
Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στην περίοδο αυτή
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένος
και θα εμφανιστεί στα έσοδα τον Σεπτέμβριο

αλλά κυρίως τον Οκτώβριο

ΦΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Στο επτάμηνο
Ιανουαρίου Ιουλίου το πρωτογενές

πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,353 δισ
ευρώ από 2,868 δισ ευρώ που ήταν πέρυσι
την ίδια περίοδο πέρυσι με τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα νοσοκομεία να καταγράφουν
ελλείμματα Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

από τα 4,595 δισ ευρώ που ήταν τον
περασμένο Ιούνιο φούσκωσαν στα 4,959
δισ ευρώ στο τέλος Ιουλίου ενώ παράλληλα

οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούσαν
διαμορφώθηκαν σε 781 εκατ ευρώ

από 733 εκατ τον περασμένο Ιούνιο Ετοι
συνολικά τα φέσια του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες ανήλθαν στα 5,74 δισ ευρώ

Όπως όλους τους τελευταίους μήνες
τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από τους
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης
2,457 δισ Εξ αυτών το 1,708 δισ είναι

του ΕΟΠΥΥ και τα 446 εκατ του Ταμείου
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

mniiiimmiiiiimiiMinimimiiiiiiiiiiiiimiiMiimiMiimiiiiiMiimimmiimmiiiiimmiiiM

Ρεκόρ υποβολής
φορολογικών

δηλώσεων
Κατατέθηκαν περισσότερες

από 6 εκατ δηλώσεις
από τα φυσικά πρόσωπα

Ρεκόρ κατέγραψε φέτος η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

από τα φυσικά πρόσωπα καθώς κατατέθηκαν
περισσότερες από 6 εκατ δηλώσεις Παράλληλα υποβλήθηκαν

ηλεκτρονικά L815.052 δηλώσεις στοιχείων

ακινήτων έντυπα Ε9 για τα έτη 2015 αφορούν
μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιήθηκαν

το 2014 και 2016 αφορά αλλαγές που

πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του 2015 Μετά
την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων Ε9 το
υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία

βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν

φέτος περίπου 6 εκατ φορολογούμενοι Τα

εκκαθαριστικά θα εκδοθούν αμέσως μετά τις εκλογές
ενώ η πρώτη από τις πέντε μηνιαίες δόσεις του φόρου
ακινήτων θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

με στόχο την είσπραξη 2,65 διο ευρώ
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
μέχρι και χθες υποβλήθηκαν περισσότερες από 13 εκατ

ηλεκτρονικές δηλώσεις έντυπα φορολογίας εισοδήματος

φορολογικού έτους 2014 και στοιχείων ακινήτων

Ε9 2015 κπι 2016 για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πιο συγκεκριμένα υποβλήθηκαν

► 6.184.326 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων έντυπο ΕΙ εκ των οποίων
6.0Ο1.433 είναι αρχικές και 182.893 τροποποιητικές

3.187.185 έντυπα Ε2 CK των οποίων 3.050.303 είναι

αρχικές και 136.882 τροποποιητικές
1573.945 έντυπα Ε3 0-497.308 αρχικές και
76.637 τροποποιητικές

Ι 236.407 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματα νομικών

προσώπων
I 40.796 έντυπα Ε2 νομικών προσώπων
► 234.407 έντυπα Ε3 νομικών προσώπων
► 908.722 δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους

2015 εκ των οποίων 127600 είναι τροποποιητικές
Οι δηλώσεις αυτές αφορούν αλλαγές στην

περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων
που πραγματοποιήθηκαν το 2014 καθώς και διορθώσεις

στα στοιχεία των ακινήτων και με βάση
τις αλλαγές αυτές θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του έτους

2015
I 906330 δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους

2016
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• Αύξηση οφειλών Δημοσίου
Κατά 412 εκατ ευρώ σε σχέση με τον
Ιούνιο αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του δημόσιου τομέα προς τον
ιδιωτικό τον Ιούλιο και διαμορφώθηκαν
σε 5,7 δισ ευρώ μαζί με τις εκκρεμείς
επιστροφές φόρου Σελ 18

Στα 5,74 δισ ευρώ
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
Η παύση πληρωμών του Δημοσίου προς τρίτους
επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
στην αγορά που ταλανίζεται από την έλλειψη
ρευστότητας και τα capital controls Οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν τον
Ιούλιο στα 4,9 δισ ευρώ ενώ μαζί με τις εκκρεμείς

επιστροφές φόρων τα χρέη του Δημοσίου
ξεπερνούν τα 5,7 δισ ευρώ Οι συνολικές οφειλές

όμως του Δημοσίου είναι πολύ μεγαλύτερες
Και αυτό διότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται
οι οφειλές των τελευταίων 90 ημερών διάστημα
στο οποίο επιδεινώθηκε η κατάσταση της οικονομίας

Συγκεκριμένα ληξιπρόθεσμες θεωρούνται
οι υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν

μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία

οφειλής Σελ 18
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Σία 5,74 δια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου το επτάμηνο
Σε καθεστώς ασφυξίας βρίσκονται
χιλιάδες επιχειρήσεις που συνεργάζονται

με το Δημόσιο εξαιτίας
της αδυναμίας του κράτους να
εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις
του Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικών
σύμφωνα με τα οποία οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις Ιανουαρίου
Ιουλίου 2015 ανέρχονται στα 4,9
δισ ευρώ ενώ μαζί με τις εκκρεμείς

επιστροφές φόρων τα χρέη
του Δημοσίου ξεπερνούν τα 5,7
δισ ευρώ Οι συνολικές οφειλές
όμως του Δημοσίου είναι πολύ
μεγαλύτερες Και αυτό διότι στα
στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι
οφειλές των τελευταίων 90 ημερών

διάστημα στο οποίο επιδεινώθηκε

η κατάσταση της οικονομίας

Συγκεκριμένα ληξιπρόθεσμες
θεωρούνται οι υποχρεώσεις

προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν
μετά την παρέλευση 90 ημερών
από την ημερομηνία οφειλής

Πάντως δεν φαίνεται να μειώνεται

άμεσα το ληξιπρόθεσμο
χρέος του Δημοσίου προς τρίτους
και προμηθευτές Και αυτό διότι
οι εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου
ενδεχομένως να καθυστερήσουν
την αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος κάτι που σημαίνει

ότι δεν θα καταβληθεί η υπο
δόση ύψους 3 δισ ευρώ Το ποσό
αυτό προοριζόταν για την εξόφληση

χρεών τσυ Δημοσίου Το
ποσό αυτό ενδεχομένως να εκταμιευτεί

από το ελληνικό κράτος
στα τέλη Οκτωβρίου και υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν υλοποιηθεί

όλα τα προαπαιτούμενα
που προβλέπονται για το διάστημα

αυτό
Σύμφωνα με τα στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές προήλθαν
1 Από τα ασφαλιστικά ταμεία

και τα νοσοκομεία που έφθασαν
στο τέλη Ιουλίου τα 3,6 δισ ευρώ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από
χα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία

έφθασαν στα τέλη Ιουλί
ου τα 3,6 δισ ευρώ

Το πρωτογενές πλεόνασμα

της γενικής κυβέρνησης

στο διάστημα

Ιανουαρίου Ιουλίου

2015 ανήλθε
στα 2,35 δισ ευρώ

από 2,5 δισ ευρώ στις αρχές του
2015 Από το ποσό των 3,6 δισ
ευρώ το 1 708 δισ είναι του ΕΟ
ΠΥΥ και τα 446 εκατ του Ταμείου
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

2 Από τα νομικά πρόσωπα τα
οποία στο επτάμηνο Ιανουαρί
ου-Ιουλίου όφειλαν 255 εκατ ευρώ

αντί 206 εκατ ευρώ στις αρχές
του έτους

3 Από τα υπουργεία και τους
φορείς που εποπτεύουν τα οποία
χρωστούσαν στο τέλος Ιουλίου
753 εκατ ευρώ αντί 243 εκατ
ευρώ στις αρχές του έτους

4 Από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ που
είχαν χρέη 315 εκατ ευρώ στα
τέλος Ιουλίου αντί 257 εκατ
ευρώ στις αρχές του 2015

5 Από τις εκκρεμείς επιστροφές
φόρων ύψους 781 εκατ ευρώ στο
πεντάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου

Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές
πλεόνασμα της γενικής κυβέρ¬

νησης στο διάστημα Ιανουαρί
ου-Ιουλίου 2015 αυτό ανήλθε
στα 2,35 δισ ευρώ από 2,86 δισ
ευρώ που ήταν πέρυσι την ίδια
περίοδο Οι φορείς του Δημοσίου
παρουσίασαν έλλειμμα 395 εκατ
ευρώ έναντι πλεονάσματος 811
εκατ ευρώ πέρυσι τα ασφαλιστικά

ταμεία έλλειμμα 458 εκατ
ευρώ αντί πλεονάσματος 359
εκατ ευρώ και οι ΟΤΑ πλεόνασμα
49 εκατ ευρώ αντί πλεονάσματος
273 εκατ ευρώ

Στο μεταξύ στα τέλη Ιουλίου
το Δημόσιο είχε διαθέσει εγγυήσεις

ύψους 125,45 δισ ευρώ εκ
των οποίων τα 56 δισ ευρώ αφορούσαν

εγγυήσεις για την παροχή
ρευστότητας μέσω του έκτακτου
μηχανισμού ELA Το ποσό των
συνολικών εγγυήσεων στις αρχές
του έτους ήταν μόλις 59,8 δισ
ευρώ και δεν είχε δοθεί καμία
εγγύηση για τον ELA

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ανάσα στα Ταμεία
από κεφαλαιακούς ελέγχους
Εξόφληση οφειλών υπό τον φόβο κουρέματος καταθέσεων

Αυξήθηκαν
τα έσοδα
των Ταμείων
Υπό τον φόβο κουρέματος

Πρόσκαιρη ανάσα στα έσοδα των
ασφαλιστικών ταμείων έδωσε η επιβολή

των capital controls τον Ιούλιο
καθώς υπό τον φόβο του κουρέματος
καταθέσεων επιχειρήσεις έσπευσαν
να εξοφλήσουν οφειλές ή ακόμη και
να προπληρώσουν εισφορές επομένων
μηνών Ετσι στο επτάμηνο Ιανουαρίου

Ιουλίου το έλλειμμα των ασφαλιστικών

ταμείων περιορίστηκε σε
460 εκατ ευρώ από 1,072 δισ ευρώ
στο εξάμηνο Σελ 18

Πρόσκαιρη ανάσα στα έσοδα των
ασφαλιστικών ταμείων έδωσε η
επιβολή των capital controls τον
Ιούλιο καθώς υπό τον φόβο κουρέματος

των καταθέσεων πολλοί
ήταν αυτοί που έσπευσαν να πληρώσουν

ληξιπρόθεσμες οφειλές ή
ακόμη και να προπληρώσουν μελλοντικές

υποχρεώσεις Σύμφωνα
με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης

που δημοσιοποιήθηκαν
χθες το επτάμηνο Ιανουαρίου
Ιουλίου το έλλειμμα των ασφαλιστικών

ταμείων μειώθηκε στα 460

εκατ ευρώ από 1,072 δισ ευρώ
τον Ιούνιο

Βέβαια σε σχέση με το αντίστοιχο

επτάμηνο του 2014 n εικόνα

κατάρρευσης των εσόδων
των ασφαλιστικών οργανισμών
κατά 11,1 δεν αφήνει πολλά περιθώρια

για εφησυχασμούς ενώ
φόβοι εκφράζονται και για τον Αύγουστο

του 2015 καθώς εκτιμάται
πως η έλλειψη ρευστότητας η αύξηση

της ανεργίας και η πολιτική
αβεβαιότητα θα επιδεινώσουν την
κατάσταση Σελ 18
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Αίτημα βοήθειας προς E.E για τα Κέντρα Υποδοχής
Το δυσκίνητο ελληνικό Δημόσιο αδυνατεί να στελεχώσει και να λειτουργήσει άμεσα υπηρεσίες και να εξασφαλίσει είδη πρώτης ανάγκης

Των ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
και ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η αδυναμία ίου ελληνικού κράτουε να ανταποκριθεί

άμεσα στιε ανόγκεε που έχουν προκύψει

από us αυξανόμενεε προσφυγικέε ροέε
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η γραφειοκρατία

του ελληνικού Δημοσίου που
απαιτεί πολύμηνεε διαδικασίεε για Tis πιο
απλέε προμηθέα αναγκάζει την Υπηρεσία
Πρώτα Υποδοχήε να στραφεί για βοήθεια
στο εξωτερικά Με αίτημά Tns ζητεί την ενεργοποίηση

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πο
λιτικήε Προστασίαε ο onoios κινητοποιείται
συνήθωε σε περιπτώσει φυσικών καταστροφών

ή παρεμβαίνει σε εμπόλεμεε ζώνεε Ενδεικτικά

auTÔs ο μηχανισμόε έχει κληθεί να
συνδράμει στο παρελθόν στον πόλεμο Tns
Bocrvias στην επιδημία του Εμπολα στην
Αφρική και στον σεισμό του Νεπάλ Παράλληλα

χθεε όπωε δήλωσε η εκπρόσωποε του επιτρόπου
Μετανάστευσα Δημήτρη Αβραμόπουλου
Νατάσα Μπερτό η Επιτροπή έλαβε αίτημα
από την Ελλάδα για τη χρηματοδότηση έκτα
Krns ανάγκα για διαχείριση των προσφυγικών
ροών Πρόκειται για χρηματοδότηση ύψουε
2,5 εκατ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου

Μετανάστευσα και Ενταξα
Σε άλλο αίτημά Tns npos την Επιτροπή η

Υπηρεσία Πρώτα Υποδοχήε ζητεί έκτακτη
χρηματοδότηση 9.573.000 ευρώ για ενίσχυση
δομών Tns στα ανατολικά σύνορα τα χώραε
Στέλεχοε Tns Υπηρεσίαε περιγράφει στην Κ
το παράλογο πλαίσιο τα ελληνικήε δημόσιαε
διοίκησα που δυσκολεύει σε αρκετέε περιπτώσει

Tis δράσειε Tns
Στη γραφειοκρατία και την αβελτηρία έχει

προσκρούσει και η δημιουργία τριών νέων
χώρων unoôoxns προσφύγων σε Λέσβο Λέρο
και Κω Συγκεκριμένα το Κέντρο Πρώτα

Υποδοχήε στη Μόρια Λέσβου αν και είναι
έτοιμο καθυστερεί να τεθεί σε λειτουργία
Λόγω των capital controls ντόπιοι επιχειρη
ματίεε που θα αναλάμβαναν υπηρεσίεε τρο
φοδοσίαε και καθαριότηταε καθυστέρησαν
να υπογράψουν Tis συμβόσειε

Στη Λέρο ο τέωε υπουργόε Υγείας Παναγιώτα
Κουρουμπλήε είχε παραχωρήσει το κτίριο του
ΠΙΚΠΑ για να μετατραπεί σε Κέντρο Πρώτα
Υποδοχήε Ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο
δεν συμφωνούσε με αυτή την επιλογή και αν

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
ζητεί και έκτακτη χρηματοδότηση
9.573.000 ευρώ για την ενίσχυση
των δομών της στα ανατολικά
σύνορα της χώρας

τιπρότεινε Tis εγκαταστάσειε του ψυχιατρικού
νοσοκομείου στα Λέπιδα Κατά την Υπηρεσία
Πρώτα Ynoôoxns οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση

στα Λέπιδα θα ήταν οικονομικά ασύμφορη
και αρκετά μακριά από τον αστικό ιστό δημι
ουργώνταε δυσκολίεε διαχείρισα Τελικά το
ζήτημα λύθηκε αφού η Πρώτη Υποδοχή ζήτησε
να παραχωρηθεί απευθείαε σε αυτή το κτίριο
του ΠΙΚΠΑ Ηδη τεχνικά συνεργεία επισκευάζουν

Tis εγκαταστάσειε για να λειτουργήσουν
άμεσα Στην Κω ένα ακόμη από τα νησιά του
Αιγαίου που δέχεται το μεγαλύτερο προσφυγικό
κύμα ήδη από τον Ιανουάριο το υπουργείο
Εθνικήε Αμυναε είχε υποδείξει ανενεργά στρατόπεδα

που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
ωε ΚΕΓΓΥ Ενα εξ αυτών φαινόταν να τηρεί Tis
anapaftmxs προδιαγραφέε όμωε την τελευταία
στιγμή μπλόκαρε η αξιοποίησή του

Τα εμπόδια που βρήκε η Υπηρεσία Πρώτα
Υποδοχήε δεν σταματούν εδώ Αν και είχε

εξασφαλίσει κονδύλι ύψουε 320.000 ευρώ
από το ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικήε Ασφά
λειαε ISF για την πρόσληψη 32 υπαλλήλων
που θα στελέχωναν Αθήνα Ορεστιάδα και
Λέσβο με οκτάμηνεε συμβάσειε η διαδικασία
πάγωσε λόγω εκλογών Στιε 3 1 8 η Υπηρεσία
Πρώτα Υποδοχήε υπέβαλε αίτημα στο Συμβούλιο

τα Επικρατείαε για να προχωρήσουν
οι προσλήψειε

Οπωε εξηγεί στην Κ στέλεχοε τηε Υπηρεσίαε
Πρώτα Υποδοχήε στο αίτημα npos τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Πολιτικήε Προστασίαε
καταγράφονται και οι εκτιμώμενεε ανάγκε5
σε αναλώσιμα φάρμακα και είδη διαβίωσα
Ενδεικτικά ζητούνται 40.000 ζευγάρια χειρουργικά

γάντια 80.000 συσκευασίεε έτοιμου
φαγητού 80.000 οδοντόβουρτσεε και απορρυπαντικά

βρεφικά έπιπλα πυροσβεστήρεε
Παράλληλα γίνεται έκκληση για αποστολή
γιατρών νοσηλευτών και ψυχολόγων
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Κατεπείγουσα έρευνα
για το δράμα στο Δαφνί
Τη διενέργεια κατεπείγουσας Προκαταρκτικής

έρευνας για τις αίτια της πυρκαγιάς

στο Δαφνί και τις συνθήκες νοσηλείας

των ασθενών Που πέθαναν από
ασφυξία διέταξε χθες Π Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών Σελ 6

Εισαγγελέας
για την τραγωδία
στο Δαφνί
Διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική
έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για την πυρκαγιά

της περασμένης Παρασκευής
στο κτίριο 7 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αθηνών η οποία κόστισε
τη ζωή σε τρεις ασθενείς διέταξε
n Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται
η έρευνα των επιθεωρητών υπηρεσιών

υγείας για τις συνθήκες
υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό
περιστατικό ενώ αναμένεται και
το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τα ερωτήματα που τίθενται

είναι πολλά υπήρχε πυρασφάλεια

στην πτέρυγα Πόσο προσωπικό

απασχολούνταν στην επιτήρηση

των ασθενών στη συγκεκριμένη

πτέρυγα Και κάθε πότε
ελέγχονται οι ασθενείς

Ειδικότερα χθες o προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Ηλίας Ζαγοραίος ανέθεσε στον
εισαγγελέα Ν Στεφανάκο τη διενέργεια

κατεπείγουσας προκαταρκτικής

έρευνας για τα αίτια
εκδήλωσης της πυρκαγιάς καθώς
και τις συνθήκες νοσηλείας των
ασθενών που πέθαναν από ασφυξία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία

η πυρκαγιά οφείλεται σε
εμπρησμό και εκδηλώθηκε σε ει¬

δικό ατομικό θάλαμο όπου νοσηλευόταν

με δικαστική εντολή
ένας 35χρονος ασθενής Οι καανοί
επεκτάθηκαν στην πτέρυγα με
αποτέλεσμα τον θάνατο τριών
ατόμων από ασφυξία σε διπλανό
θάλαμο Σύμφωνα με τους γιατρούς

στο Δαφνί ο συγκεκριμένος
ασθενής είναι ένα πολύ δύσκολο
περιστατικό για τη νοσηλεία του
οποίου απαιτούνται ειδικές συνθήκες

Οπως μάλιστα αναφέρεται
σε χθεσινή ανακοίνωση του επιστημονικού

συμβουλίου του ΨΝΑ
παρά τις επανειλημμένες επιστολές

μας στις αρμόδιες αρχές
κατά το παρελθόν προκειμένου
ο ασθενής να μεταφερθεί σε ειδικό
διαμορφωμένο χώρο σωφρονιστικού

ιδρύματος υπό ψυχιατρική
παρακολούθηση δεν εισακουστήκαμε

με συνέπεια τη γνωστή
τραγική κατάληξη Πάντως από
την εισαγγελία Πρωτοδικών αναφέρεται

ότι ουδεμία αναφορά
εκκρεμεί στην υπηρεσία μας σχετικά

με τον φερόμενο ως υπαίτιο
της πυρκαγιάς

Ο 35χρονος που είχε διαπράξει
ανθρωποκτονία και νοσηλευόταν
με βάση το άρθρο 69 του ποινικού
κώδικα έχει ως διάγνωση επιληπτικό

ψύχωση οριακή νοημοσύνη

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία σε ανακοίνωση της τονίζει μεταξύ άλλων τραγικές ελλείψεις προσωπικού

Σύμφωνα με τους
γιατρούς στο ΨΝΑ
ο δράστης είναι μία πολύ
δύσκολη περίπτωση
και νια τη νοσηλεία
τον απαιτούνται
ειδικές συνθήκες
και διαταραχή προσωπικότητας
τύπου συναισθηματικής αστάθειας
Φέρεται να έχει προκαλέσει κατ
επανάληψη τον τραυματισμό ασθενών

και προσωπικού αλλά και σοβαρές

υλικές ζημιές Σύμφωνα με
το επιστημονικό συμβούλιο του
ΨΝΑ εμφανίζει διαρκή ιδιαζόντως
επικίνδυνη παραβατική συμπερι¬

φορά η οποία δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί φαρμακευτικά Επικαλούμενο

έκθεση ανεξάρτητης
επιτροπής πραγματογνωμόνων
από τον Ιούλιο 2014 σύμφωνα με
την οποία η νοσηλεία του ασθενούς
απαιτεί αυξημένης ασφαλείας δομές

το επιστημονικό συμβούλιο
αποφάσισε ότι το προσωπικό του
ΨΝΑ αδυνατεί να επωμισθεί την
εκ νέου φύλαξή του

Η Ελληνικό Ψυχιατρικό Εταιρεία
σε ανακοίνωσή της τονίζει την
ανάγκη δημιουργίας ειδικών τμημάτων

για τους ασθενείς του άρθρου

69 στα οποία θα συνυπάρχουν
η θεραπεία και η φύλαξη

Επισημαίνει δε μεταξύ άλλων τις
τραγικές ελλείψεις προσωπικού
στις ψυχιατρικός μονάδες Σε αυτές
επιρρίπτουν τις ευθύνες και η

Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθη
νών-Πειραιώς και η Ομοσπονδία
νοσηλευτών ΠΑΣΟΝΟΠ Το τραγικό

αυτό περιστατικό ήταν αναμενόμενο

τονίζει η ΕΙΝΑΠ και
σημειώνει αν δεν θρηνήσαμε περισσότερους

νεκρούς οφείλεται
στην αυτοθυσία του εναπομείναντος

προσωπικού
Ενδεικτικά πάντως των ελλείψεων

στα δημόσια νοσοκομεία είναι

τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
χθες η Ομοσπονδία Εργαζομένων
σε Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕ
ΔΗΝ Την τελευταία πενταετία
αποχώρησαν 17.000 άτομα ιατρικό
και μη προσωπικό από το ΕΣΥ εκ
των οποίων οι 2.000 το τελευταίο
δίμηνο ενώ οι κενές οργανικές
θέσεις στα νοσοκομεία ξεπερνούν
τις 26.000
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Αιματολογικό
τεστ μετράει
την ταχύτητα
γήρανσης
Και προβλέπει παθήσεις

Αιματολογικό γενετικό τεστ που μπορεί 

να υπολογίσει την ταχύτητα γήρανσης 

του σώματος και τον κίνδυνο
πρόωρης εκδήλωσης γεροντικής άνοιας 

και Αλτσχάιμερ ανέπτυξε μια πολυεθνική 

ομάδα επιστημόνων. To
τεστ είναι σε θέση να διακρίνει σε
πρώιμο στάδιο τον κίνδυνο νευρο-
εκφυλιστικών παθήσεων και να βοηθήσει 

στη γρήγορη αντιμετώπιση
των επιπτώσεών τους. Η νέα επιστημονική 

μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση 

της ζωτικότητας επιλεγμένων
γονιδίων-κλειδιών για την εκτίμηση
της διαφοράς μεταξύ χρονολογικής
και βιολογικής ηλικίας κάθε ανθρώπινου 

οργανισμού. Οι ερευνητές ανέφεραν 

ότι το αιματολογικό τεστ μπορεί, 

επίσης, να αξιοποιηθεί για την
εκτίμηση της πραγματικής βιολογικής
ηλικίας οργάνων για μεταμόσχευση
από ηλικιωμένους δωρητές. Σελ. 9

Αιματολογικό τεστ
μετράει το πόσο
γρήγορα γερνάμε
Το πρώτο αιματολογικό γενετικό τεστ που μπορεί να υπολογίσει 

την ταχύτητα γήρανσης του σώματος -και κατ' επέκταση 

τον κίνδυνο πρόωρης εκδήλωσης γεροντικής άνοιας
και Αλτσχάιμερ- ανέπτυξε μια πολυεθνικό ομάδα επιστημόνων
με επικεφαλής τον καθηγητή Ιατρικής του King's College,
Τζέιμς Τίμονς. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό Genome Biology. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες, το τεστ Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και
για άλλες παθήσεις που συνδέονται με το γήρας.

Η ομάδα των μελετητών ανέλυσε τον βαθμό ενεργητικότητας 

ορισμένων γονιδίων τόσο στο αίμα όσο και στον εγκέφαλο 

δύο ηλικιακών ομάδων: των 65χρονων και των 25χρο-
νων. Το τεστ που δημιούργησαν οι επιστήμονες μετράει τη
ζωτικότητα των επιλεγμένων γονιδίων-κλειδιών για την
εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ χρονολογικής και βιολογικής
ηλικίας. Η βιολογική ηλικία

I

* »

J

Το τεστ θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για παθήσεις που
σχετίζονται με το γήρας.

μπορεί να διαφέρει από την —·<-(-.-,»„„
πραγματική ηλικία ενός ατό- 	
μου. Οσο πιο δραστήρια είναι
τα 150 γονιδια-κλειδιά στα
άτομα της τρίτης ηλικίας τόσο
περισσότερο μειώνονται οι
πιθανότητες εκδήλωσης άνοιας. 

«Οι περισσότεροι άνθρωποι 
αποδέχονται ότι όλοι οι

60χρονοι δεν είναι ίδιοι, αλλά
ώς τώρα δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο 

τεστ για να αποκαλύψει
τη βιολογική ηλικία σε αντιδιαστολή 

με τη χρονολογικό»,
είπε ο Τίμονς. «Η ανακάλυψη
μας παρέχει την πρώτη αξιόπιστη 

μοριακή "υπογραφή"
της βιολογικής ηλικίας στους
ανθρώπους και θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον τρόπο που
λαμβάνονται οι ιατρικές αποφάσεις», πρόσθεσε. Το νέο αιματολογικό 

τεστ είναι σε θέση να διακρίνει σε πρώιμο στάδιο
τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων λόγω προχωρημένης 

βιολογικός ηλικίας του εγκεφάλου, παρά την απουσία
σχετικών συμπτωμάτων. Η έγκαιρη διάγνωση του Αλτσχάιμερ
μπορεί να συμβάλει στην πιο αποτελεσματική επιβράδυνση
των επιπτώσεών της. Σύμφωνα με τον Τίμονς, η «ψαλίδα»
μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας γίνεται ορατή
μετά την ηλικία των 40 ετών.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το τεστ Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

για την εκτίμηση της «νεανικότητας» των οργάνων
δωρητών που προορίζονται για μεταμόσχευση. Οσο πιο
βιολογικά γερασμένο είναι ένα όργανο τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα να απορριφθεί από τον οργανισμό του ασθενούς
που δέχεται τη μεταμόσχευση. Συνήθως τα όργανα από
δωρητές άνω των 70 δεν αξιοποιούνται. Χάρη στο νέο τεστ,
όμως, είναι δυνατός πλέον ο αξιόπιστος υπολογισμός της
βιολογικής ηλικίας του οργάνου που μπορεί να είναι στην
πραγματικότητα μικρότερη. απε-μπε
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ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Νομικά μέτρα ζητεί
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Τη λήψη νομικών μέτρων κατά των ασφαλιστικών ταμείων
για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών Υγείας των
ασφαλισμένων προς τον ΕΟΠΥΥ ζητεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός

Σύλλογος Οι εισφορές που οφείλονται στον ΕΟΠΥΥ και
δεν αποδίδονται από τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν το
1,5 δισ ευρώ όταν μάλιστα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για
την απευθείας μεταφορά τους στον Οργανισμό Σε αυτά
προστέθηκαν 100 εκατομμύρια από την αύξηση στις κύριες
συντάξεις των εισφορών υπέρ του ΕΟΠΥΥ κατά 2 και
στις επικουρικές κατά 6 Ο Π ΙΣ ζητεί από τον ΕΟΠΥΥ και το
υπουργείο Υγείας να κάνουν όλες τις ενέργειες που απαιτούνται

προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του
Οργανισμού να αποπληρωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών Υγείας

και να διασφαλιστεί η περίθαλψη των πολιτών
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Οι εξαγωγέβ
μειώθηκαν κατά 8

τον Ιούλιο καθώε
διαμορφώθηκαν

σε €2,3 δια έναντι
€2,51 δια πέρυσι

Βουτιά έκαναν οι εισαγωγές
ψήλωσε τσ φέσι από το Δημόσιο
ΕΛΣΤΑΤ Τι έφεραν ία capital controls στην οικονομία ιον Ιούλιο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Βουτιά
32 έκαναν τον Ιούλιο

οι εισαγωγές λόγω capital
controls ενώ κατά περίπου

μισό δισ ευρώ εκτινάχθηκαν τον
ίδιο μήνα τα φέσια του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες

Στον πρώτο επίσημο λογαριασμό
από την επιβολή των capital

controls στην πραγματική οικονομία
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής δείχνουν απώλεια εισαγωγών

αξίας 1,5 δισ ευρώ μέσα
σε έναν μόνο μήνα Από 4,45 δισ
ευρώ που ήταν η συνολική αξία των
εμπορευμάτων και πρώτων υλών
που εισαγάγαμε ως χώρα τον Ιού

Οι ληξιπρόθεσμε5 CKpeiXés
του Δημοσίου npos tous
ιδιώτε5 εκτινάχθηκαν καιά
€412 εκατ μόνο ιον Ιούλιο

λιο του 2014 τον αντίστοιχο μήνα
φέτος το ποσό μειώθηκε στα 3,023
δισ ευρώ Διόλου παράξενο αφού
τον Ιούλιο δεν εγκρίθηκε παρά μόνο
μία στις δυο αιτήσεις επιχειρήσεων
για εισαγωγές

Απώλειες υπέστησαν τον Ιούλιο
και οι εξαγωγές αφού πολλά από τα
εισαγόμενα είδη είναι πρώτες ύλες
για την παραγωγή προϊόντων προς
εξαγωγή Οι εξαγωγές μειώθηκαν
κατά 8 τον Ιούλιο καθώς διαμορφώθηκαν

σε 2,3 δισ ευρώ έναντι
2,51 δισ ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2014

Αν υπάρχει στα παραπάνω κάτι το
θετικό αυτό αφορά το έλλειμμα στο
εμπορικό ισοζύγιο Λόγω της βουτιάς

των εισαγωγών τον Ιούλιο το έλλειμμα

μειώθηκε κατά 63,1 καθώς
έπεσε στα 714,9 εκατ ευρώ έναντι
1,93 δισ ευρώ τον Ιούλιο του 2014

Στην πρώτη επίσημη αποτύπωση
των επιπτώσεων στην οικονομία από
την επιβολή των capital controls 29
Ιουνίου τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
είναι αποκαλυπτικά Δείχνουν ότι
αθροιστικά στο επτάμηνο ακριβώς
λόγω των όσων συνέβησαν τον Ιούλιο

η συνολική αξία των εισαγωγών
μειώθηκε κατά 10 Ανήλθαν σε 25,3
δισ ευρώ έναντι 28,15 δισ ευρώ το
ίδιο διάστημα του 2014 Σημειωτέον
ότι στο εξάμηνο η μείωση δεν υπερέβαινε

το 6

ΑΥΞΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Κακός μήνας
ήταν ο Ιούλιος και ως προς τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες καθώς εκτινάχθηκαν

κατά 412 εκατ ευρώ μέσα
σε έναν μόνο μήνα Από τα 5,328 δισ
ευρώ τον Ιούνιο τα συνολικά φέσια
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον
Ιούλιο έφτασαν τα 5,740 δισ ευρώ Τα
Ταμεία χρωστούσαν τον Ιούλιο 2,457
δισ ευρώ τα νοσοκομεία 1,179 δισ
ευρώ ενώ οι δήμοι 315 εκατ ευρώ

Πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο

μήνα αύξησης των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου τα
οποία μέχρι και τον Φεβρουάριο του
2015 υποχωρούσαν Θυμίζουμε ότι
τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
ήταν τον Δεκέμβριο στα 3,76 δισ
ευρώ για να μειωθούν στα 3,754 δισ
ευρώ τον Ιανουάριο και στα 3,245
δισ ευρώ τον Φεβρουάριο Το Μάρτιο

όμως εκτινάχθηκαν στα 3,737
δισ ευρώ τον Απρίλιο στα 4,132
δισ ευρώ και έκτοτε ακολουθούν
ανοδική πορεία

3,02 δια
το ύψοβ των εισαγωγών τον
Ιούλιο έναντι 4,45 δισ ευρώ
τον Ιούλιο του 2014

C
XL1,43 δια
η μείωση των εισαγωγών
μέσα σε έναν μόνο μήνα

32 σε ετήσια Βάση

XL210 εκατ
η μείωση των εξαγωγών

8 σε ετήσια Βάση

€5,74 δια
τα φέσια του Δημοσίου npos
ιδιώτεε έναντι 5,328 δισ
ευρώ τον Ιούνιο
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