
1. Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . .DEAL NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .11/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 2

Ο Χριστοδουλάκης στις
Βρυξέλλες για το ΕΣΠΑ

Ενόψει της επίσκεψης του στις Βρυξέλλες, την
ερχόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομίας, Νίκος 

Χριστοδουλάκης, είχε σειρά επαφών στο πλαίσιο 

προετοιμασίας, με θέμα τη βέλτιστη αξιοποίηση
των πόρων του ΕΣΠΑ και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων. 

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η πλήρης 

ενεργοποίηση των προτάσεων της Ελλάδας για το Juncker Plan, το οποίο αφορά 

είτε σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είτε σε έργα του Δημοσίου υπό τη μορφή
των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Το Υπουργείο, συντονισμένα
μαζί με την τραπεζική και επιχειρηματική αγορά, θα δημιουργήσει λίστα έργων
για άμεση υποβολή στο πλαίσιο αυτό.

Την ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη κατανομή σε όλους τους κλάδους
•	της επιχορήγησης των 150 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΎ για την πληρωμή 

ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους ιδιώτες παρόχους, υπογραμμίζει 

ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών.

Στο 25,2% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2015 το ποσοστό της ανερ-
*	γίας στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 

έναντι 26,6% τον Ιούνιο του 2014 και 25% τον Μάιο του 2015.

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους διαμορφώνεται στο 48%.
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ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ

5,3 δισ τα φέσια του Δημοσίου
atw Όταν οι αριθμοί λένε την αλή

θεια
Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής

κυβέρνησης Ιανουάριος Ιούλιος

2015 έφτασε τα 2,35 δισ ευρώ
Όμως οι οφειλές του Δημοσίου το

επτάμηνο έφτασαν τα 5,74 δισ ευρώ
γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει
πως το πλεόνασμα είναι τουλάχιστον
πλασματικό Πέρα από τις συνθήκες
ασφυξίας που δημιουργεί σε χιλιάδες
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το
Δημόσιο αλλά και στους Έλληνες πολίτες

γενικότερα
Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία

συμπεριλαμβανομένου και
του ΕΟΠΥΥ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

ύψους 3,5 δισ ευρώ Τα νομικά

καθυστερήσεις
στην επιλυση του
προβληματοσ

πρόσωπα του Δημοσίου 255 εκ τα
υπουργεία και οι φορείς 753 εκ οι ΟΤΑ
315 εκ ενώ 781 εκ ευρώ είναι οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρου στους πολίτες

Τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν έλλειμμα

458 εκ ευρώ έναντι πλεονάσματος

359 εκ ευρώ πέρσι ενώ οι φορείς

του Δημοσίου είναι ελλειμματικοί
κατά 395 εκ ευρώ πέρσι εμφάνιζαν
πλεόνασμα 811 εκ ευρώ

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου όπως ήδη έχει
γράψει η Deal το πρόβλημα της μη
πληρωμής προς τρίτους και προμηθευτές

δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί
άμεσα Κι αυτό γιατί η υποδόση των

3 δισ που επρόκειτο να πάρουμε προ¬

κειμένου να εξοφληθούν τα φέσια του
Δημοσίου θα καθυστερήσει αφού λόγω

των εκλογών εκτός συγκλονιστικού
απρόοπτου θα πάει προς τα πίσω

και η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
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Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ
H φαρμακευτική εταιρία στην
οποία αναφερθήκαμε την περασμένη

εβδομάδα γύρω από τα ερωτηματικά

που γεννιούνται μέσα από
συγκεκριμένες καταγγελίες σχετικά
με την προνομιακή μεταχείρηση στην
εξόφληση των τιμολογίων της από το
Δημόσιο ύστερα από συγκεκριμένες
μεσολαβήσεις πάντα σύμφωνα με τις
ίδιες καταγγελίες φέρεται πρωταγωνίστρια

και σε κύκλωμα χρηματισμού γιατρών

Η συγκεκριμένη δουλειά που
γινόταν για ευνόητους λόγους είχε

στηθεί με αλλοδαπή εταιρία στην
οποία συμμετείχε και στέλεχος αρμενικής

καταγωγής της HSBC Οι καταγγελίες

για τη συγκεκριμένη πολυμετοχική

εταιρία της οποίας ο διευθύνων

σύμβουλος κατέχει υψηλή θέση

στο ΣΦΕΕ προέρχονται εκ των
έσω Συγκεκριμένα από πρώην στελέχη

της εταιρίας και άτομα που ισχυρίζονται

ότι είχαν αναλάβει εργολαβικά
την άμεση εξόφληση της εταιρίας

από το Δημόσιο ώστε αυτή να μην
καταρρεύσει
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ΝΤ1ΜΠΕΪΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ

ΣΥΡΙΖΑ Το φάρμακο είναι
δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα

Εντελώς τραγική χαρακτήρισε
την κατάσταση στο σύστημα Υγείας
ο Σάκης Παπαδόπουλος υποψήφιος

βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ για
την Υγεία που διοργάνωσε χθες ο ΙΣΑ
τονίζοντας ότι οι μνημονιακές πολιτικές

οδήγησαν στη διάλυσή του Για το
ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε στόχος είναι η ελεύθερη

πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα

υγείας για όλους τους πολίτες
Στις βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού

έργου είπε δεσπόζουσα
θέση έχει η χρηματοδότηση του συστήματος

Υγείας και του ΕΟΠΥΥ η οποία

συναρτάται με την καταπολέμηση
της διαφθοράς και την αποτελεσματικότητα

του φορολογικού συστήματος

Ο Σ Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι
είναι ήδη έτοιμο προς δημοσίευση ένα

ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για το
πώς δομείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα

α βάθμιας φροντίδας Υγείας
Σημείωσε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ο ρόλος
του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί παρά
να είναι συμπληρωματικός και εξήγησε

πως στόχος είναι να υπάρξουν μονάδες

Υγείας που θα εφημερεύουν
τουλάχιστον μέχρι αργά τη νύχτα

Όσον αφορά τη συνταγογράφηση
υπογράμμισε ότι πρέπει να υπακούει
σε κανόνες να γίνεται ηλεκτρονικά με
βάση πρωτόκολλα και με διαφάνεια
λαμβάνοντας υπόψιν ότι το φάρμακο

είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα

Μίλησε για στήριξη της εγχώριας

βιομηχανίας της δημόσιας
φαρμακοβιομηχανίας και για τη σημασία

ίδρυσης εθνικής φαρμακαποθήκης
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε

και σε δεύτερο σχέδιο νόμου
για την πρόσβαση στις δομές Υγείας

και την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανεργία

και τη στήριξη των νέων γιατρών

διατύπωσε τη διαπίστωση ότι
οι νέοι γιατροί μας βρίσκονται σε απόγνωση

οι περισσότεροι θέλουν να
φύγουν καθώς δεν υπάρχει καμία
προκήρυξη πουθενά Σημείωσε ότι
στο δημόσιο σύστημα Υγείας υπάρχουν

ελλείψεις και ότι πρέπει να γίνουν

προσλήψεις Σε αυτό το πλαίσιο
υπογράμμισε ότι μιλάμε για ένα παράλληλο

πρόγραμμα για την υλοποίηση
της ανασυγκρότησης της χώρας

Θεωρούμε ότι είναι βασικό μας καθήκον

και θα το υλοποιήσουμε
Ότι με τα Μνημόνια περάσαμε από

την εποχή της κατσαρίδας σε άλλο επίπεδο

τη δημόσια κουβέντα για τη
δημόσια Υγεία δήλωσε ο εκπρόσωπος
της Ν Δ Βασίλης Κοντοζαμάνης ο
οποίος ανέφερε ότι το ΕΣΥ έχει γεράσει

και ότι χρειάζεται μια Frontex Υ

γείας ενώ υποστήριξε ότι το θέμα
των ανασφαλίστων είχε καλυφθεί από

την κυβέρνηση της Ν.Δ
Πρέπει να διαγραφεί το χρέος αλλιώς

δεν υπάρχει προοπτική για την
υγεία δήλωσε ο εκπρόσωπος της
ΛΑΕ Μιχάλης Μπλέτσιος και πρόκρινε

ως μοναδική λύση το δημόσιο
σύστημα Υγείας για λόγους τόσο ιατρικούς

όσο και ιδεολογικούς Θα έρχονται

συνεχώς Μνημόνια εφόσον η
Υγεία είναι εμπόρευμα προειδοποίησε

από πλευράς του ο εκπρόσωπος
του ΚΚΕ Ηλίας Σιώρας και συμπλήρωσε

ότι είναι χυδαία υποκρισία να
λέμε πως η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό

Χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε
τους αποκλεισμούς των προσλήψεων
και της μείωσης των δαπανών σημείωσε

ο Βασίλειος Λαοπόδης από
το ΠΑΣΟΚ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒίηΤΟΥ
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Κέντρο Yyeias Aiyivas Σε απόγνωση οι γιατροί
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ είναι η κατάσταση στα

Κέντρα Υγείας του Λεκανοπεδίου
καθώς το εξουθενωμένο και απλήρωτο

ιατρικό προσωπικό έχει φτάσει
σταόριάτου Σύμφωνα με την Ενωση

Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας
Πειραιά ΕΙΝΑΠ οι λειτουργοί του
Ιπποκράτη δεν έχουν πληρωθεί ης
εφημερίες τους από τον περασμένο

Απρίλιο γι αυτό άλλωστε πολλοί
από τους γιατρούς έχουν προχωρήσει

σε επίσχεση εργασίας με χα¬

ρακτηριστικό παράδειγμα το Κέντρο
Υγείας της Αίγινας Οι εναπομείναντες

γιατροί του Κέντρου Υγείας της
Αίγινας όπως υποστηρίζουν εξοντώνονται

εργασιακά λόγω ελλείψεων

ιατρικού προσωπικού Στην
εν λόγω υγειονομική δομή υπηρετούν

μόνο τέσσερις γιατροί ένας

παιδίατρος και τρεις γενικοί γιατροί

ενώ εκκρεμεί αδικαιολόγητα
από τον Μάιο ο διορισμός δύο επιμελητών

παθολόγων για τους οποίους

έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες

διαδικασίες κρίσης-επιλογής
Σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΕΙΝΑΠ

τονίζει Η παράνομη εργασι¬

ακή υπερεξόντωση των τριών υπηρετούντων

συναδέλφων γενικών
γιατρών με 20 εφημερίες μηνιαίως
στον καθένα γίνεται κατά παράβαση

της σχετικής ελληνικής και ευρωπαϊκής

νομοθεσίας περί ανώτατου

ασφαλούς ορίου εβδομαδιαίας
εργασίας Η ΕΙΝΑΠ επιπλέον κα¬

ταγγέλλει την απαράδεκτη αυταρχική

συμπεριφορά ενάντια στους
συναδέλφους που ασκούν το νόμιμο

δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας
από μεριάς της Διεύθυνσης του

ΚΥ και της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Σημειώνεται
ότι οι γιατροί εκτελούν κανονικά
τα ιατρικά τους καθήκοντα και

απέχουν μόνο από την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση

Ρίτα Mena
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Μόνο με δραστική

ουσία
τα φάρμακα
ΜΟΝΟ με δραστική ουσία θα

συνταγογμαφούνται στο εξής
τα φάρμακα Το υπουργείο
Υγείας προχώρησε στην κστάρ
γηοη των εξαιρέσεων που είχε
Θεσπίσει η προηγούμενη πολιτική

ηγεσία και με βάση Tis

οποίες ο γιατρός μπορούσε να

γράψει στον ασθενή συγκεκριμένο

σκεύασμα με την
εμπορική του ονομασία Εφαρμόζοντας

υποχρεώσεις που

προκύπτουν από το τρίτο Μνημόνιο

η πολιτική ηγεσία απέστειλε

σχετική εγκύκλιο στην

εταιρεία που διαχειρίζεται την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση
του ΕΟΠΥΥ ΗΔΙΚΑ Ζητεί να
επανέλθει το σύστημα στο
προηγούμενο καθεστώς σύμφωνα

με το οποίο ο γιστρός συ

νταγογραφείτη δραστική ουσία

του φαρμάκου και ο φαρμακοποιός

χορηγεί στον ασθενή
το πιο φθηνό γενόοημο Το
προεδρείο του ΙΣΑ εξέφμαοε
χθες την έντονη αντίθεσή του
στην ενέργεια του υπουργείου
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Νέα θύελλα αντιδράσεων
ι και εάν η κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί
να αποφύγει το πικρό ποτήρι των μνημονιακών δεσμεύσεων Ο υπηρε
σιακός υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος επανέφερε από χθες την

ηλεκτρονική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία προχωρώντας ουσιαστικά

το πρώτο συμφωνημένο με τους εταίρους μέτρο στον τομέα της Υγείας
Μέτρο βέβαια που ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων όπως έχει συμβεί και στο
παρελθόν αφού η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία είναι για τους
γιατρούς ό,τι και για τους φαρμακοποιούς η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ Μη Συντα
γογραφούμενα Φάρμακα στα σούπερ μάρκετ Ηδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής
εξέδωσε καταγγελτική ανακοίνωση και επιφυλάσσεται όπως λέει για ανάληψη
δικαστικών ενεργειών για τη διαφύλαξη της δημόσιας Υγείας Προτρέπει δε στα
μελη του να συνεχίσουν να συνταγογραφούν την εμπορική ονομασία στο πεδίο
των σχολίων ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ασθενών Η ενέργεια έγινε
αιφνιδιαστικά κατά τους γιατρούς χωρίς η ΗΔΙΚΑ να τους έχει προηγουμένως
ενημερώσει Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής είχε ανοίξει την πόρτα στη συνταγογράφηση

με την εμπορική ονομασία ενός σκευάσματος ωστόσο θεωρήθηκε
μονομερής ενέργεια από εκπροσώπους των εταίρων οι οποίοι ζήτησαν να
αποσυρθεί Ετσι η εγκύκλιος 26225/8.4.201 5 καταργήθηκε και χθες το πρωί
η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ προσάρμοσε ήδη
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ο Θάνος Δημόπουλος είναι από
εκείνα τα μελη της υπηρεσιακής κυβέρνησης που δεν είναι απλός διαχειριστής
μέχρι τις επικείμενες εκλογές αλλά έχει προχωρήσει και σε ουσιαστικές ενέργειες

εφόσον οι συνθήκες το απαιτούσαν Στο μεταναστευτικό ζήτημα ιδιαιτέρως
δεν γινόταν να μην προχωρήσει σε συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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► ► ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΠΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 01 ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Αυξήθηκαν 35 οι αυτοκτονίες
στα χρόνια των Μνημονίων
ΑΛΜΑΤΩΔΗ αύξηση καταγράφεται στις αυτοκτονίες
στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με τις νέες έρευνες της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής με τα
συσσωρευμένα χρέη να αποτελούν το βασικό παράγοντα
που οπλίζει το χέρι στους αυτόχειρες Οπως εξηγούν ο

επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής κ Ιωάννης Μουσσάς
διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου
Σωτηρία και ο ψυχίατρος κ Θεόδωρος Παηασλάνης

από το 201 0 έως το 201 3 οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν
κατά 35 με χρονικό ορόσημο για την αύξησή τους να
θεωρούνται τα σκληρά μνημονιακά μέτρα που υιοθετήθηκαν

τον Ιούνιο του 201 1

Συγκεκριμένα ενώ το 201 2 είχαμε 508 αυτοκτονίες
και 60 βίαιους θανάτου αδιευκρίνιστης αιτιολογίας το
70 αυτών θεωρούνται συγκαλυμμένες αυτοκτονίες

το 201 3 τα απονενοημένα διαβήματα αυξήθηκαν σε 533
περιστατικά και παράλληλα αυξήθηκαν σε 62 οι βίαιοι
θάνατοι από αδιευκρίνιστα αίτια

0 πρόεδρος της ΕΨΕ αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής

κ Δημήτρης Πλόυμπίδης επισημαίνει πως τα
χρέη οδηγούν περισσότερους ανθρώπους να κάνουν το
απονενοημένο διάβημα ενώ ακολουθούν η μακροχρόνια
ανεργία και η έλλειψη προοπτικής υτους νέους Ανησυχητικός

παράγοντας και το γεγονός πως αυξήθηκαν πολύ οι
ιδιοκτήτες όπλου στην Ελλάδα με 1 5 εκατομμύριο άτομα
να έχουν άδεια για κυνηγετικό ντουφέκι Από τη μεριά
της η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχιατρικής κ Μαρίνα
Οικονόμου επισημαίνει ότι η έρευνα του ΕΠΙΨΥ έδειξε
πως διπλασιάστηκε η επικράτηση της κατάθλιψης στην
ελληνική κοινωνία από το 2009 στο 201 3

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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Οί φαρμακοβιομηχανίες
Την εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής γενοσήμων

καί οικονομικών φαρμάκων μέ στόχο τό 75 του όγκου
νά αποτελείται άπό έγχωρίως παραγόμενα φάρμακα ζήτησε

ή ΠανελλήνιαΈνωση Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
μέ επιστολή πού απηύθυνε πρός τις ηγεσίες των κοινοβουλευτικών

κομμάτων Στήν άνοιχτή επιστολή της ή
ΠΕΦ θίγει τό θέμα τής άνατιμολογήσεως τών φαρμάκων
ενώ υποστηρίζει δτι ό κλάδος μπορεί νά καλύψει άμεσα
τό 70 τών φαρμακευτικών άναγκών τής πρωτοβάθμιας
περιθάλψεως και τό 50 τής νοσοκομειακής
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Κίνητρα για πλαστικό χρημα
Από κλήρωση ακινήτων έως μείωση φόρων εξετάζουν Αθήνα και δανειστές
Κίνητρα για την επέκταση xns xpnans πιστωτικών
καιχρεωστικών καρτών, cos μέσο για την αντιμετώπιση 

xns φοροδιαφυγή5, εξετάζει το υπουργείο
Οικονομικών σε συνεργασία με τεχνικά κλιμάκια
των θεσμών, εν όψει ms αναμόρφωσα του Κώδικα
Φορολογίαε Εισοδήματοε, που προβλέπεται στο
τρίτο Μνημόνιο. Για tous καταναλωτέε που χρησιμοποιούν 

για t\s πληρωμέε tous πλαστικό χρήμα
μελετάται αύξηση του αφορολογήτου, ko0cos και
συμμετοχή σε κληρώσει, με έπαθλα ακόμη και

ακίνητα. Σε ό,τι αφορά tous εμπόρου5, προτείνεται
η επιδότηση προμήθειαε των συσκευών unoôoxùs
καρτών (POS) και επιπλέον η φορολόγηση με χαμηλότερο 

συντελεστή των κερδών που προκύπτουν
από αγορέ5 με χρήση κάρταε. Παράλληλα, το
υπουργείο βρίσκεται σε διαβουλεύσειε με x\s τρά-
πεζεε για τη μείωση των προμηθειών που χρεώνουν
για τΐ5 συναλλαγέ5 με πλαστικό χρήμα. Τόσο οι
πιστωτέ5 όσο και το υπουργείο Οικονομικών θεωρούν 

ότι οι τελικέ5 αποφάσεΐ5 πρέπει να ληφθούν

σύντομα, koOgos η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή.
Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων είχαν cos

αποτέλεσμα τη διάδοση xns χρήσηε καρτών και
την εξοικείωση των καταναλωτών με το πλαστικό
χρήμα. Σε χώρε5 που εφαρμόστηκαν κίνητρα,
ôncos η Νότια Κορέα, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά 

σε ό,τι αφορά τον περιορισμό τα φορο-
διαφυγήε. Η χώρα είναι πλέον στη δεύτερη θέση
μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ cos npos την
αποδοτικότητα του ΦΠΑ. Σελ. 19

Και κληρώσεις ακινήτων για όσους χρησιμοποιούν κάρτες
Ποια κίνητρα εξετάζει να δώσει το υπ. Οικονομικών σε καταναλωτές και εμπόρους για να ενθαρρύνει τη χρήση του πλαστικού χρήματος

Κίνητρα για την ενθάρρυνση της
χρήσης του πλαστικού χρήματος
μελετά το υπουργείο Οικονομικών.
Εξετάζεται το χτίσιμο του αφορολόγητου 

ορίου, βάσει των συναλλαγών 

με κάρτες, με δύο εναλλακτικές 

εκδοχές. Η πρώτη είναι η
αναγνώριση ταυ αφορολόγητου ορίου, 

εφόσον το σύνολο των δαπανών
του φορολογούμενου γίνει με κάρτα.
Η δεύτερη προβλέπει υψηλότερο
αφορολόγητο όριο για όσους χρησιμοποιούν 

κάρτες. Για παράδειγμα,
το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ
που ισχύει σήμερα θα προσαυξάνεται 

και πιθανώς θα φτάνει στα

1εκατ. νέες χρεωστικές
Πάνω από 1 εκατ. νέες χρεωστικές 

κάρτες εκδόθηκαν μετά
χην επιβολή των capital controls. 

Ανάλογη ήχαν η έκρηξη
που σημειώθηκε στη ζήτηση
για εγκατάσταση συσκευών
POS όχι μόνο από εμπόρους
αλλά και από λιγότερο παραδοσιακούς 

κλάδους επαγγελματιών, 

όπως οι φαρμακοποιοί, 
οι γιατροί, οι οδοντιατρικές

κλινικές κ.λπ.

10.000-11.000 ευρώ, εφόσον κάποιος
έχει συγκεντρώσει το σύνολο των
αποδείξεών του μέσω καρτών. Εξετάζεται 

ακόμη και η δυνατότητα
συμμετοχής των πολιτών σε κληρώσεις 

με έπαθλο... ακίνητο, όταν
έχουν συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένα 

όρια συναλλαγών με κάρτες.
Επιπλέον, για τους εμπόρους προωθείται 

η επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ
του κόστους εγκατάστασης των συσκευών 

αποδοχής καρτών, αλλά και
η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή
φορολογίας κερδών για το τμήμα
των πωλήσεων που πληρώνεται με
κάρτες. Σελ. 19

Το κόστος για την εγκατάσταση 500.000 - 600.000 τερματικών σε όλη τη
χώρα υπολογίζεται στα 100 εκατ. και μπορεί να καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ.



11. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Κίνητρα σε εμπόρους
και καταναλωτές
για τη χρήση καρτών
Αφορολόγητο με βάση τις συναλλαγές με ηλαοτικό
χρήμα κληρώσεις ακινήτων και επιδοτήσεις για POS

Των ΕΥ ΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου
με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιεί

ο φορολογούμενος με
τη χρεωστική ή την πιστωτική
του κάρτα αλλά και συμμετοχή
ακόμη και σε κληρώσεις ακινήτων
είναι μεταξύ των προτάσεων που
εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

για τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής

μέσω της ενθάρρυνσης
των πολιτών στη χρήση του

πλαστικού χρήματος Κίνητρα εξετάζονται

και για τους εμπόρους
για τους οποίους προωθείται n
επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ του
κόστους για την εγκατάσταση των
συσκευών αποδοχής καρτών αλλά
και n εφαρμογή μειωμένου συντελεστή

φορολογίας κερδών για
το τμήμα των πωλήσεων που πληρώνεται

με πιστωτικές ή χρεωστικές

Οι προτάσεις αποτελούν
αντικείμενα επεξεργασίας με τα
τεχνικά κλιμάκια των πιστωτών
ενόψει της αναδιάρθρωσης του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
και οι αποφάσεις αναμένονται
άμεσα καθώς n συγκυρία θεωρείται

ευνοϊκή Αυτό γιατί οι περιορισμοί

στην κίνηση κεφαλαίων
είχαν ως αποτέλεσμα τη διάδοση
της χρήσης των καρτών και την
εξοικείωση των καταναλωτών με
το πλαστικό χρήμα

Με βάση τις προτάσεις που συζητούνται

εξετάζεται το χτίσιμο
του αφορολόγητου ορίου βάσει
των συναλλαγών με κάρτες με δύο
εναλλακτικές εκδοχές Η πρώτη

επιλογή είναι n αναγνώριση του
αφορολόγητου ορίου εφόσον το
σύνολο των δαπανών του φορολογουμένου

γίνει με κάρτα Η δεύτερη

εκδοχή προβλέπει υψηλότερο
αφορολόγητο όριο για όσους χρησιμοποιούν

κάρτες Πα παράδειγμα
το αφορολόγητο των 9.550 ευ

ρώ που ισχύει σύμερα θα προσαυξάνεται

και πιθανώς να φτάνει σε
10.000 11.000 ευρώ εφόσον κάποιος

έχει συγκεντρώσει το σύνολο
των αποδείξεών του μέσω συναλλαγών

με κάρτες
Ως πρόσθετο κίνητρο εξετάζεται

Εξετάζεται n δυνατότητα

συμμετοχής
των πολιτών σε κληρώσεις

με έπαθλο
ακίνητο όταν έχουν
συγκεντρώσει ένα
συγκεκριμένο όριο συναλλαγών

με κάρτες
ακόμη και η δυνατότητα συμμετοχής

των πολιτών σε κληρώσεις
με έπαθλο ακίνητο όταν έχουν
συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο
όριο συναλλαγών με κάρτες Σύμφωνα

με τις προτάσεις που κατατίθενται

το κίνητρο πρέπει να
είναι ισχυρό όπως είναι η περίπτωση

του ακινήτου με δυνατότητα

να κληρώνονται έως και 10
ακίνητα τον χρόνο Σε ό,τι αφορά
τους εμπόρους το κόστος για την

εγκατάσταση 500.000 600.000
τερματικών σε όλη τη χώρα υπολογίζεται

περίπου στα 100 εκατ
ευρώ και μπορεί εύκολα να καλυφθεί

μέσω του ΕΣΠΑ Το θέμα φαίνεται

ότι βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη
των θεσμών που προτρέπουν

στην αξιοποίηση της συγκυρίας
για τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές ως του πιο αποτελεσματικού

μέτρου για τον περιορισμό

της φοροδιαφυγής Πρόσθετο

επίσης κίνητρο για τους εμπόρους

θα μπορούσε να είναι η
μείωση του συντελεστή φορολογίας

κερδών από το 29 π.χ στο
25 για το τμήμα του τζίρου που
γίνεται ηλεκτρονικά Αν και το
μέτρο θεωρείται ότι συναντά τεχνικές

δυσκολίες στο υπουργείο
Οικονομικών είναι πεπεισμένοι
ότι το κίνητρο για τους εμπόρους
δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην
επιδότηση της συσκευής και για
αυτό εξετάζουν και άλλες δυνατότητες

Μείζον θέμα για τον εμπορικό
κόσμο είναι το θέμα των προμηθειών

που χρεώνουν οι τράπεζες
το ύψος των οποίων μπορεί να
ξεκινάει ακόμη και από το 0,50
για μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρ
κετ αλλά να φθάνει έως και το
3 για μικρά καταστήματα Ο
επιμερισμός του κόστους σε

μεγαλύτερο

αριθμό καταστημάτων
θα οδηγήσει πάντως και σε μείωση

των προμηθειών ενώ ένα
πρώτο βήμα περιορισμού του κόστους

αποτελεί και n εφαρμογή
της Οδηγίας για τις διατραπεζικές
προμήθειες n οποία τίθεται σε

Τη χαμηλότερη φορολογική
αποδοτικότητα ΦΠΑ έχει η Ελλάδα
παρά τους υψηλούς φορολογικούς

συντελεστές
Συντελεστής

ΦΠΑ

2011
Φορολογική

αποδοτικότητα ΦΠΑ

20 Αυστρία 0,72
21 Βέλγιο 0,64
20 Τσεχία 0,71
23 Φινλανδία 0,70

19,6 Γαλλία 0,62
19 Γερμανία 0,67
23 Ελλάδα 0,42
25 Ουγγαρία 0,60
21 Ιρλανδία 0,60
20 Ιταλία 0,51

5 Ιαπωνία 0,89
10 Κορέα 0,84
19 Ολλανδία 0,81
23 Πολωνία 0,50
23 Πορτογαλία 0,54
20 Σλοβενία 0,71
18 Ισπανία 0,50
25 Σουηδία 0,79
8 Ελβετία 0,79

20 Ηνωμένο Βασίλειο 0,57

18,9
Μέσος όρος των παραπάνω

κρατών εκτός Ελλάδας 0,67

Η φορολογική αποδοτικότητα του ΦΠΑ ορίζεται ως
Δείκτης εσόδων από ΦΠΑ Ιδιωτική Κατανάλωση)/βασικός συντελεστής ΦΠΑ

ΠΙΙΓΗ 00ΣΑ ΚΕΠΕ

ισχύ από τις αρχές Δεκεμβρίου
Σ ε κάθε περίπτωση και σύμφωνα
με την άποψη που κυριαρχεί στο
υπουργείο Οικονομικών το κίνητρο

θα πρέπει να είναι άμεσο
και να δοθεί απευθείας τόσο στον
καταναλωτή όσο και στον έμπορο
ςιποτρέποντας έτσι τη χρήση μετρητού

ή τη συναλλαγή κάτω
από το τραπέζι Η εμπειρία αντλείται

από τις χώρες που έχουν
υιοθετήσει ανάλογα συστήματα
κινήτρων μεταξύ των οποίων n
Νότια Κορέα και το Μεξικό αλλά
και πιο ώριμων αγορών στις ηλεκτρονικές

πληρωμές όπως η Βρετανία

και η Ολλανδία Η Νότια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κορέα φιγουράρει στις πρώτες
θέσεις των χωρών η εμπειρία
της οποίας θεωρείται υπόδειγμα
για τον αποτελεσματικό περιορισμό

της φοροδιαφυγής Είναι
χαρακτηριστικό ότι κατατάσσεται
στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών

του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη
αποδοτικότητα του ΦΠΑ με δείκτη
0,84 ενώ πρώτη είναι η Ιαπωνία
με δείκτη 0,89 Στον αντίποδα
είναι η Ελλάδα που καταγράφει
τη χαμηλότερη βαθμολογία με
φοροδοτική αποδοτικότητα μόλις
0,42 ενώ με απόσταση ακολουθεί
η Ιταλία με δείκτη 0,51 η Ουγγαρία
και η Ιρλανδία με 0,60 κ.ο.κ
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Περιορισμός φοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
Το πλαστικό χρήμα σε αριθμούς

Αριθμός καρτών
Σε εκατ τεμάχια

4Hk
11

Τζίρος με κάρτες
Χρεωστικές και πιστωτικές

σε δισ ευρώ

20091 2010 I 2011 I 2012 2013 I 2014 20.15
I Εκτίμηση

Πόσο
κοστίζει
το POS
Ενδεικτικές τιμές

► Αγορά

100-380C

► Ενοικίαση

9€/μήνα

► Τεχνική
υποστήριξης

35€/εηίσκεψη

Προμήθεια
στις συναλλαγές

1,5-3,5
ΠΗΓΕΣ ΕΚΤ εκτιμήσεις ιροηεζύν

Πάνω από 1 εκατομμύριο νέες
χρεωστικές κάρτες εκδόθηκαν
κατά την περίοδο επιβολής των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

δημιουργώντας ιδανικές
συνθήκες για την αποτελεσματική

διείσδυση του πλαστικού

χρήματος στις καθημερινές
συναλλαγές Με το όριο ανάληψης

μετρητών να παραμένει στα
60 ευρώ την ημέρα ή 420 ευρώ
την εβδομάδα οι καταναλωτές
που χρησιμοποιούν κυρίως τη
χρεωστική και λιγότερο την πιστωτική

τους κάρτα για τις καθημερινές

τους συναλλαγές αυξήθηκε

θεαματικά και είναι χαρακτηριστικό

ότι η χρήση της
κάρτας για πληρωμές στο σούπερ
μάρκετ ή στα βενζινάδικα διπλασιάστηκε

τους τελευταίους
δύο μήνες

Ανάλογη ήταν n έκρηξη που
σημειώθηκε στη ζήτηση για εγκατάσταση

συσκευών POS όχι
μόνο από εμπόρους αλλά και από
λιγότερο παραδοσιακούς κλάδους
επαγγελματιών όπως οι φαρμακοποιοί

οι γιατροί οι οδοντιατρικές

κλινικές κ.λπ Ο τζίρος σε
POS των χρεωστικών καρτών
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση
με πέρυσι με την αυξημένη χρήση

να παρατηρείται στους υφιστάμενους

αλλά και στους νέους
πελάτες καρτών εξέλιξη που παραπέμπει

σε τριπλασιασμό των

συσκευών αποδοχής καρτών από
το σημερινό επίπεδο των 150.000
σε πάνω από 600.000 τα επόμενα
δύο χρόνια Οι περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων δεν ήταν παρά
το κίνητρο που πυροδότησε την
αύξηση της χρήσης του πλαστικού

χρήματος εξέλιξη που θα
συμβάλει στον περιορισμό της

φοροδιαφυγής που υπολογίζεται
στο 25 του ΑΕΠ Η παροχή κινήτρων

από την πλευρά της πολιτείας

τόσο προς τους καταναλωτές

όσο και προς τους εμπόρους

αναμένεται να ανατρέψει
την αρνητική πρωτιά που έχει
η χώρα μας στις εγχρήματες συναλλαγές

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η πρόταση που επεξεργάζεται
το υπουργείο Οικονομικών και
συζητείται ήδη από τον αναπληρωτή

υπουργό Τρύφωνα Αλεξιά
δη σε συνεργασία με τους θεσμούς

και τις τράπεζες βασίζεται
στη δοκιμασμένη εμπειρία άλλων
χωρών που έχουν υιοθετήσει
ισχυρά κίνητρα για την ηλεκτρο

νικοποίηση των συναλλαγών
και τη μείωση της κυκλοφορίας
των μετρητών Στη Δανία οι κάτοικοι

είναι εξοικειωμένοι με τη
χρήση της κάρτας και έχουν τον
μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών
ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΚΤ κάθε Δανός πραγματοποιεί

κατά μέσο όρο 243 ηλεκτρονικές

συναλλαγές τον χρόνο
και έτσι η πλήρης κατάργηση
των μετρητών με νομοθεσία από
το 2016 που ανακοίνωσε πρόσφατα

η κυβέρνηση αποτελεί
ουσιαστικά το τελικό βήμα για
την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση
των συναλλαγών

Στην Ελλάδα αντιθέτως όπου
πραγματοποιούνται μόλις 7 συναλλαγές

τον χρόνο με κάρτα η
παροχή κινήτρων θεωρείται αναγκαία

Το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα επιτυχίας του μέτρου
είναι η Νότια Κορέα στην οποία
οι συναλλαγές με κάρτες επί του
τζίρου της αγοράς αυξήθηκαν
από 16 σε 65 μέσα σε μια δεκαετία

To κίνητρο της λοταρίας
δοκιμάστηκε με επιτυχία στην
Πορτογαλία και με μικρότερη
επιτυχία στη Ρουμανία ενώ στη
Λατινική Αμερική εφαρμόζεται
πλέον καθολικό σε όλες τις χώρες
η επιστροφή του 5 των αγορών
στον καταναλωτή

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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• Χωρίς εμπορική ονομασία
Αποκλειστικά τη δραστικό ουσία του
φαρμάκου γράφουν στην ηλεκτρονική
συντανή από χθες οι γιατροί Ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών που αντιδρά στο μέτρο

απειλεί με νέα προσφυγή στη Δικαιοσύνη

και καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν

να γράφουν την εμπορική ονομασία

στα σχόλια της συνταγής Σελ 5

Επιστροφή στη συνταγογράφηση αποκλειστικά της δραστικής ουσίας
ΓτιςΠΕΝΝΥΕ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αποκλειστικά τη δραστική ουσία
του φαρμάκου που θα λαμβάνει
ο ασθενής γράφουν από χθες
ξανά οι γιατροί κατά την ηλεκτρονική

συνταγογράφηση Επειτα

από τεσσερισήμισι μήνες παράλληλης

αναγραφής της δραστικής

ουσίας και της εμπορικής
ονομασίας γενοσήμων και φαρμάκων

για χρόνιες παθήσεις την
οποία είχε επιτρέψει η προηγούμενη

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
n ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα

από τους γιατρούς ακολουθώντας

τις νέες οδηγίες του
υπουργείου Η επιστροφή στην
αναγραφή αποκλειστικό της δραστικής

ουσίας στην ηλεκτρονική
συνταγή όπως άλλωστε ίσχυε
από το 2012 έως και τον περασμένο

Απρίλιο αποτελεί δέσμευση
της χώρας προς τους δανειστές

στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου
που ψηφίστηκε στα μέσα Αυγούστου

από τη Βουλή
Οπως αναμενόταν n αντίδραση

ήταν άμεση από τους γιατρούς
που ουδέποτε συμφώνησαν με
το μέτρο υποστηρίζοντας ότι

Σε αντάρτικο καλεί
τα μέλη του ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών
Αντιδράσεις και από
την Πανελλήνια Ενωση
Φαρμακοβιομηχανίας

απομακρύνει την ευθύνη της
θεραπείας από τον γιατρό Ο Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών που
κάλεσε τα μέλη του σε ένα είδους
αντάρτικο προτρέποντας τα να

γράφουν την εμπορική ονομασία
των φαρμάκων στο πεδίο των
σχολίων της συνταγής κατηγορεί
την ΗΔΙΚΑ ότι ενεργοποίησε
ξαφνικά και χωρίς πρότερη ανακοίνωση

τη μνημονιακή επιταγή
για την καθολική συνταγογράφηση

φαρμάκων μόνο με δραστική

ουσία Οπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ εκφράζει
την έντονη αντίδραση σε αυτή
την αιφνίδια ενέργεια της ΗΔΙΚΑ
η οποία ήταν αποτέλεσμα των
μνημονιακών δεσμεύσεων και η
οποία απαξιώνει το ιατρικό λειτούργημα

και προσθέτει διά
τούτο επιφυλασσόμαστε για την

Υπέρ της συνταγονραφηοης της δραστικής ουσίας είναι οι φαρμακοποιοί
καθώς δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να έχουν στα ράφια τους

όλα τα γενόσημα δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν otnv αγορά

ανάληψη νέων δικαστικών ενεργειών

για τη διασφάλιση της δη
μόσιάς υγείας από το πρόχειρο
αυτό μέτρο Υπενθυμίζεται πως
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και
Πειραιώς και ο Σύνδεσμος Φαρ¬

μακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

είχαν προσφύγει κατά του
μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

το οποίο όμως έκρινε
συνταγματική τη συνταγογράφηση

των φαρμάκων με βάση τη
δραστική ουσία Ο Ιατρικός Σύλ¬

λογος καταλήγει στην ανακοίνωσύ
του επαναδιατυπώνοντας την
πάγια θέση μας σύμφωνα με την
οποία μόνο ο ιατρός δύναται να
χορηγήσει την ενδεδειγμένη θεραπεία

στον ασθενή προτρέπουμε
τα μέλη μας να συνεχίσουν

να συνταγογραφούν την εμπορική
ονομασία στο πεδίο των σχολίων
ώστε να διασφαλιστεί n υγεία
των ασθενών

Αντίθετη στο μέτρο είναι και
η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

Σε ενημερωτικό σημείωμα

με τις θέσεις της που
απέστειλε χθες στις ηγεσίες των
κομμάτων αναφέρει ως ένα μέτρο
ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής

δραστηριότητας και τη
δυνατότητα πρότασης από τον
ιατρό του γενόσημου φαρμάκου
που εμπιστεύεται

Στον αντίποδα υπέρ της συν
ταγογράφησης της δραστικής
ουσίας είναι οι φαρμακοποιοί
που υποστηρίζουν ότι δεν θα
είναι πλέον υποχρεωμένοι να
έχουν στα ράφια τους όλα τα
γενόσημα δραστικών ουσιών
που κυκλοφορούν στην αγορά
Οπως αναφέρουν υπάρχουν
δραστικές που έχουν ακόμη και
80 γενόσημα
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Μετεκλογικά μειώσεις
Επειτα από αρκετές μέρες και αφοϋ

ξεπέρασε σκοπέλους και θύελλες δημοσιεύεται

σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

η νέα απόφαση για την τιμολόγηση

φαρμάκων από τον υπηρεσιακό
υπουργό Θάνο Δημόπουλο Με βάση την
απόφαση θα προχωρήσει λογικά μετά τις
εκλογές η ανακοστολόγηση των φαρμάκων

που θα αφορά τη μείωση των τιμών
στο 50 των πρωτοτύπων και στο 32,5
των γενοσήμων τους Περιμένουμε και διευκρινίσεις

σχετικά με το θέμα της πατέντας

Την ίδια στιγμή η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

απέστειλε επιστολή προς όλα
τα κόμματα τονίζοντας για μια ακόμη φορά

την αξία της ελληνικής παραγωγής για
τον κλάδο υγείας αλλά και για την οικονομία

της χώρας Γ Σακ S1D:9712647
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Η ΝΑΥΤΈΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201 5 11

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2,3 εκατ
Το Ε Τελωνείο Πειραιά σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ προέβη σε έλεγχο
και κατάσχεση ενός εμπορευματοκιβωτίου με περιεχόμενο 12.700.000
τεμάχια τσιγάρα που φέρουν σήματα CAPITAL και CAPITAL SLIMS Οι
αναλογούντες δασμοί και φόροι σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών ανέρχονται στο ποσό των 2.323.881 54 ευρώ

υπ Οικονομικών Θα διαχωριστούν σε τρεις ομάδες και η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών θαγίνει σε τρεις δόσεις

Από 1 Οκτωβρίου οιαλλαγέςΦΠΑσενησιά
Η παράδοση φαρμάκων

προς φαρμακεία τα
οποία βρίσκονται εγκατεστημένα

στα νησιά Λέσβου
Χίου Σάμου Δωδεκανήσου Κυκλάδων

και στα νησιά ιου Αιγαίου

Θάσο Σαμοθράκη Βόρειες

Σποράδες και Σκύρο υπόκειται

σε μειωμένο κατά 30
συνιελεσηί ΦΠΑ εφόσον τα φάρμακα

προορίζονται για πς ανάγκες
των φαρμακείων αυτών και

εξασφαλίζεται π φυσική μεταφορά

ιούς Εφοσσν ουντρέχουν
οι προϋποθέσεις αυτές τότε οι
μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται

ανεξάρτητα από to εάν
n ιιμολόγηση Θα γίνει στην έδρα
ιου πελάτη που βρίσκεται στην
Αθήνα

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως

με την υπ αριθμ ΔΕ
ΕΦ/Α1 1 1 5503ΕΞ/4.9.20 1 5 εγκύκλιο

του υπουργείου Οικονομικών
στην οποία υπογραμμίζεται

πάνιως ότι στις ισχύουσες διατάξεις

ιου νέου μνημονίου προ
βλέπεται η κατάργηση των ως
άνω μειώσεων των ουντελεστών
ΦΠΑ στα ουγκεκριμένα νησιά

Τα νησιά θα διαχωριστούν
σε τρεις ομάδες ενώ η κατάργηση

των μειώσεων θα γίνει από
1.10.2015 στην πρώτη ομάδα
νησιών από l 06.201 6 στη δεύτερη

ομάδα νησιών και από
1 01 201 7 στα υπόλοιπα νησιά
Τα σχετικά ζητήματα π.χ ποια

νησιά θα ενταχθούν σε κάθε μια
ομάδα κλη θα καθοριστούν με
Κοινή Υπου ργική Απόφαση των
υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής

Αναουγκρότησης και
Οικονομικών

Αναλυτικότερα το κείμενο
της εν λόγω εγκυκλίου με την

ποιηθεί και ισχύει για τα νησιά
των νομών Λέσβου Χίου Σάμου

Δωδεκανήσου Κυκλάδων
και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο
Σαμοθράκη Βόρειες Σποράδες
και Σκύρο οι σηντελεστές του
φόρου μειώνονται καιά 30
εφόσον πρόκειται για αγαθά τα

2 Σύμφωνα με το σηνδυασμό
της περίπτωσης δ της πα

ραγραφου 1 του Αρθρου 1 του Ν
4334/2015 Φ.Ε.Κ 80 Α και της
υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου

Δ του Αρθρου 2 του Ν
4336/2015 Φ.Ε.Κ 94 Α προβλέπεται

η κατάργηση των ως

οποία δίνονται διευκρινίσεις
σχετικά με τους συντελεστές
ΦΠΑ στα φάρμακα τα οποία παραδίδονται

σε φαρμακεία που
βρίσκονται σε νησιά έχει ως
εξής

1
Σύμφωνα με την περίπτωση
β της παρογράφου 4 του Αρθρου

21 του Κώδικα ΦΠΑ Ν
2859/2000 όπως έχει τροπο

οποια κατα τον χρόνο που ο φόρος

γίνεται απαιτητός πωλούνται

με προορισμό τα νησιά αυτά

από υποκείμενο στον φόρο
εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε

μέρος του εσωτερικού της χώρας

προς αγοραστή υποκείμενο
ή προς μη υποκείμενο στον

φόρο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο

στα νησιά αυτά

WH παράδοση
φαρμάκων

προς φαρμακεία
των νησιών
Λέσβου Χίου
Σάμου
Δωδεκανήσου
Κυκλάδων Θάσου
Σαμοθράκης
Βορείων Σποράδων
και Σκύρου
υπόκειται σε
μειωμένο κατά
30 συντελεστή
ΦΠΑ

άνω μειώσεων των ουντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά αυτά Τα μεν νησιά

θα διαχωριστούν σε τρεις
ομάδες ενώ η δε κατάργηση των
μειώσεων θα γίνει από
01.10.2015 στην πρώτη ομάδα
νησιών από 01.06.2016 στη δεύτερη

ομάδα νησιών και από
Ol 0 1 201 7 στα υπόλοιπα νησιά
Τα σχετικά ζητήματα π.χ ποια

νησιά θα ενταχθούν σε κάθε μια
ομάδα κ.λπ θα καθοριστούν
με Κοινή Υπουργική Απόφαση
των υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονομικώνη Συμφωνά με ιις
JnOA.l254/l0.l2.l990 και

ΠΟΛ.1282/23.12.1992 για την
εφορμογή των ως άνω μειώσεων
στους συντελεστές για τις παραδόσεις

αγαθών που πραγματοποιούνται

από τη λοιπή Ελλάδα

προς τα νησιά αυτά πρέπει
η παράδοση των αγαθών να

γίνεται από υποκείμενο στον φόρο

εγκατεστημένο στη λοιπή Ελλάδα

προς υποκείμενο στον φόρο

πρόσωπο ή προς δημόσια
υπηρεσία ή οργανισμό που λειτουργεί/είναι

εγκατεστημένος
στα νησιά αυτά ενώ ο πωλητής
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει

ότι τα αγαθά μεταφέρονται
στην εν λόγω νησιωτική περιοχή

4 Με βάση τα ανωτέρω η παράδοση

φαρμάκων προς
φορμακεία τα οποία βρίσκονται
εγκατεστημένα στα ανωτέρω νησιά

υπόκειται σε μειωμένο ουν
τελεστή ΦΠΑ εφόσον τα φάρμακα

προορίζονται για τις ανάγκες
των φαρμακείων αυτών και

εξασφαλίζεται n φυσική μεταφορά

τους Εφόσον ουντρέχουν
οι προϋποθέσεις αυτές τότε οι
μειωμένοι συντελεστές εφαρ¬

μόζονται ανεξάρτητα από ιο εάν
n τιμολόγηση θα γίνει στην έδρο
του πελάτη που βρίσκεται στην
Αθήνα Οι φαρμακευτικές εταιρείες

οφείλουν να εκδίδουν τα
σχετικά παραστατικά αποστολής

με προορισμό τα εν λόγω
νησιωτικά φορμακεία ενώ οφείλει

να παρέχει προς τις φαρμακευτικές

εταιρείες βεβαιώσεις
ως προς την ύπαρξη εγκατάστασης

του φαρμακείων στα
εν λόγω νησιά καθώς και ως προς
το ότι τα φάρμακα προορίζονται
για τις ανάγκες των φορμακείων
αυτών Σε κάθε περίπτωση το
βάρος της απόδειξης ως προς
το ότι τα φάρμακα μεταφέρονται

όντως στα εν λόγω νησιά για
τις ανάγκες των φορμακείων το
φέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες

Ο έλεγχος των πραγματικών
περιστατικών εμπίπτει στην

αρμοδιότητα της οικείας ΔΟΥ
στην οποία και κοινοποιείται το
παρόν

5 Οι υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

ΓΓΔΕ είναι αποκλειστικά
αρμόδιες για την παροχή διευκρινίσεων

φορολογικού περιεχομένου

προς τους φορολογουμένους

Παρακαλούμε να
παραπέμπετε τις φαρμακευτικές

εταιρείες στις υπηρεσίες της
ΓΓΔΕ σχετικά με οποιοδήποτε
φορολογικό ζήτημα

ISir>:97l2.t6ll
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Πικρό φάρμακο
Σε χιλιοτρυπημένο καμβά παραπέμπει η πολιτική
για το φάρμακο στα χρόνια του Μνημονίου, από
τα συχνά «ράβε - ξήλωνε». Λιγότερο από πέντε
μήνες χρειάστηκε για να (ξανα)αλλάξει ο τρόπος
συνταγογράφησηςτων φαρμάκων, επιστρέφοντας
και πάλι στη δραστική ουσία αντί της εμπορικής
ονομασίας. Το σύστημα ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης (ΗΔΙΚΑ) προσαρμόστηκε ήδη από
χθες στα νέα ήθη, αναιρώντας στην πράξη την
απόφαση του τέως υπουργού Υγείας.
Στα τέλη του περασμένου Απριλίου ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής είχε υπογράψει σχετική εγκύκλιο
που έδινε το πράσινο φως στους γιατρούς να γράφουν 

την εμπορική ονομασία των φαρμάκων στη
συνταγή των ασθενών τους, υπό την προϋπόθεση
ότι πρόκειται για γενόσημο φάρμακο.
Οι αλλαγές στον τρόπο συνταγογράφησης δεν
συνοδεύτηκαν από ανάλογη στροφή στην επιχειρηματολογία: 

τόσο το 2012 (όταν δηλαδή
εφαρμόστηκε πρώτη φορά η συνταγογράφηση
με δραστική ουσία) όσο και τον Απρίλιο φέτος
(όταν δηλαδή καταργήθηκε υπό προϋποθέσεις)
στόχος ήταν η διείσδυση των γεονοσήμων στην
ελληνική αγορά, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης.
Πάντως οι αντιδράσεις δεν έλειψαν, ενώ στελέχη
του χώρου κάνουν λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση
του Κουρουμπλή προς την ελληνυαί φαρμακοβιομηχανία, 

δεδομένου ότι τα γενόσημα φάρμακα
αποτελούν και το βασικό προϊόν της.
Ακολούθησε δεύτερη συμπληρωματική εγκύκλιος
που επεξέτεινε την «επώνυμη» συνταγογράφηση
και στις χρόνιες θεραπείες... ανοίγοντας έτσι
το μέτρο και στα φάρμακα που δεν έχει λήξει
η πατέντα τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εταίροι
έκαναν λόγο για μονομερή ενέργεια, ζητώντας να
επανέλθει άμεσα η συνταγογράφηση με δραστική
ουσία. Ετσι και έγινε...
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