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Αβυσσαλέες
οι διαφορές
των κυβερνήσεων
Τσίπρα και Σαμαρά

ΑΛ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Κ Πώς σχολιάζετε τα όσα προεΚ 4 κλογικά εκτοξεύουν εναντίον
σας

ΓΙ Αυτά είναι λάσπη και συκοφα
νΐία διότι οι κατηγορίες που μου

προσάπτουν υπερβαίνουν τα όρια της
γελοιότητας όπως αποδεικνύουν αφενός

τα έγγραφα που έδωσα στη δημοσιότητα

αφετέρου συγκεκριμένα
και αδιαμφισβήτητα γεγονότα

Πρώτον το γεγονός ότι το έργο κερ
δήθηκε σε διαγωνισμό πριν γίνω υπουργός

με πολιτικούς υπεύθυνους
για το διαγωνισμό έναν περιφερειάρχη
που στήριξε η Ν.Δ και έναν αντιπερι
φερειάρχη στενό συνεργάτη του κ Με
ϊμαράκη ή το γεγονός ότι από την περίοδο

που έγινα υπουργός και μετά η εταιρεία

δεν έχει πάρει ευρώ τσακιστό
για το επίμαχο έργο ούτε επίσης έχει
πάρει κάποιο άλλο δημόσιο έργο Αν
ήθελα να βοηθήσω την εταιρεία τότε
αυτή και εμπρόθεσμα θα πληρωνόταν
και επιπλέον δημόσια έργα θα είχε πάρει

Τίποτε από αυτά δεν συνέβη όσο ήμουν

υπουργός Εξ ου και η λάσπη

Γιατί κατά τη γνώμη σας συνεχίζεται

ο πόλεμος
Γιατί αυτή η προεκλογική λάσπη

Lx δεν αποσκοπεί να πλήξει μόνο
εμένα ή μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρό
εδρό του Αποσκοπεί κυρίως να πλήξει

το φρόνημα του ελληνικού λαού και
την αποφασιστικότητά του να τελειώνει

με τη διαφθορά και τη διαπλοκή.Έ
χουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα πολιτικά

υποκινούμενο σχέδιο τη φαιά
προπαγάνδα τού όλοι ίδιοι είναι Αυτό

το αποκαλύπτει άλλωστε ο ίδιος ο
κ Μεϊμαράκης με την τραγελαφική
προσπάθεια συμψηφισμού που συνιστούν

οι δηλώσεις του ότι και ο Τσί
πρας έχει τη δική του λίσταΛαγκάρντ
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Οι πολίτες όμως χα κατανοούν αυτά
και την Κυριακή θα βάλουν κάθε κατεργάρη

στον πάγκο του

L„ Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει το δίΒ α πολο νέο παλιό Πολλοί όμως

υποστηρίζουν ότι το παλιό το
ξέρουμε αλλά το νέο δεν το έχουμε
δει Τι απαντάτε και ποια είναι η
ουσία αυτού του διπόλου

Αν η κριτική που αναφέρετε υ
πονοεί ότι η κυβέρνησή μας αποδείχτηκε

μία από τα ίδια θα μου
επιτρέψετε να διαφωνήσω οριζοντίως
και καθέτως Διότι οι διαφορές της κυβέρνησης

Τσίπρα από την κυβέρνηση
Σαμαρά είναι αβυσσαλέες σε όλα τα επίπεδα

Καταρχάς στο επίπεδο της
διαπραγμάτευσης Από το πιστοποιητικό

βιωσιμότητας του χρέους που ζητούσε

ο κ Σαμαράς η κυβέρνησή μας
κατάφερε να αναγνωριστεί η ανάγκη α

πομείωσής του Τα φαντασιακά
success stories του κ Σαμαρά με τη
δική μας κυβέρνηση μετατράπηκαν σε
μια αντικειμενική αποτίμηση της δημοσιονομικής

και οικονομυαίς κατάστασης

της χώρας που μας επέτρεψε να
μειώσουμε τους δημοσιονομικούς
στόχους διασφαλίζοντας για την επόμενη

τριετία 20 δισ λιγότερα υφεσια
κά μέτρα λιτότητας Ανοίξαμε την πόρτα

που ο κ Σαμαράς κρατούσε ερμητικά
κλειστή για την επαναφορά των

συλλογικών διαπραγματεύσεων Αφαιρέσαμε

τη δέσμευση του κ Σαμαρά
για χιλιάδες απολύσεις στον δημόσιο
τομέα και για μαζικές απολύσεις στον
ιδιωτικό και πολλά άλλα

Δηλαδή η συμφωνία είναι καλή

Ασφαλώς και δεν μας ικανοποι
εί η συμφωνία διότι ο πυρήνας

ΑΛ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ υποψήφιος Βουλευτής Α Αθηνών

Οι διαφορές της κυβέρνησης
Τσίπρα από την κυβέρνηση
Σαμαρά είναι αβυσσαλέες

Λάσπη και συκοφαντία που υπερβαίνει τα όρια τπς γελοιότπτας χαρακτπρίζει τις εναντίον του κατπγορίες ο Αλ
Φλαμπουράρπς παραπέμποντας στα έγγραφα τα οποία έδωσε στπ δπμοσιότητα αλλά και στην ουσία της υπόθεσης

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενο σχέδιο που αποσκοπεί να πλήξει όχι μόνο τον
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρόεδρο του αλλά κυρίως το φρόνπμα του ελλπνικού λαού να τελειώνει με τπ διαπλοκή

προβάλλοντας τπ φαιά προπαγάνδα τού όλοι ίδιοι είναι Αυτό το αποκαλύπτει άλλωστε ο ίδιος ο κ Με
ίμαράκπς με την τραγελαφική προσπάθεια συμψηφισμού αναφέρει χαρακτπριστικά Παράλλπλα ο Αλ Φλαμπουράρπς

χαρακτπρίζει αβυσσαλέες σε όλα τα επίπεδα τις διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ν Δ υπενθυμίζοντας
τα πιστοποιπτικά βιωσιμότπτας και τα φαντασιακά success stories και αντιπαραβάλλοντάς τα με τπν

αντικειμενική αποτίμπσπ τπς δπμοσιονομικπς και οικονομικής κατάστασπς της χώρας που μας επέτρεψε
να μειώσουμε τους δπμοσιονομικούς στόχους Ξεκαθαρίζει επίσπς πως ασφαλώς και δεν μας ικανοποιεί

π συμφωνία διότι ο πυρήνας τπς είναι το ίδιο νεοφιλελεύθερος όπως και τα προπγούμενα Μνπμό
νια Τέλος επισημαίνει πως δεν θα υπάρξουν αναταράξεις διότι ουδείς στο κόμμα μας αμφισβπτεί ότι

π πρώτπ κυβέρνπσπ της Αριστεράς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της και εκτιμά ότι πολλά θα εξαρτηθούν

και από τις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου ο αγώνας τπς κυβέρνπσπς μας
αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στον αγώνα των άλλων ευρωπαϊκών λαών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

της είναι το ίδιο νεοφιλελεύθερος όπως

και τα προηγούμενα Μνημόνια
Ωστόσο οι εναλλακτικές που είχαμε
μπροστά μας δηλαδή είτε συμφωνημένη

έξοδος από την Ευρωζώνη είτε
άτακτη χρεοκοπία και έξοδος κρίναμε

ότι θα ήταν πολύ πιο οδυνηρές για
τον ελληνικό λαό από τον επώδυνο
συμβιβασμό που επιλέξαμε

Ζητάμε τώρα από τον ελληνικό λαό
να μας κρίνει και γι αυτή την επιλογή
μας πράγμα που ποτέ δεν διανοήθηκε

να πράξει ο κ Σαμαράς

Κ Σας κατηγορούν ότι έχετε κοιΒ ι νό πρόγραμμα με όσους χαρακτηρίζετε

παλιό κι αυτό είναι το
νέο Μνημόνιο τι απαντάτε

ΓΙ Το παλιό πολιτικό σύστημα ε
i φάρμοσε ένα κυβερνητικό έργο

με τεράστιες διαφορές από το δικό μας
Αντίθετα από τον κ Σαμαρά που η πολιτική

του υπερασπιζόταν τα συμφέροντα

της διαπλοκής και των ζάπλουτων
η δυαί μας κυβερνητυαί πολιτική

υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των
λαϊκών τάξεων Ψηφίσαμε αμέσως τον
νόμο για την ανθρωπιστική κρίση που
μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε τροφή

ρεύμα και στέγη για δεκάδες χιλιάδες

συμπολίτες μας ενώ παράλληλα
διασφαλίσαμε την ελεύθερη πρόσβαση

όλων των ανέργων σε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και καταργήσαμε

το πεντάευρο στα νοσοκομεία
Δώσαμε ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες

επαγγελματίες και μυφομεσαίες επιχειρήσεις

με τη ρύθμιση των 100 δόσεων

για οφειλές στην εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία Ελέγξαμε μεγάλες

υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαφθοράς

ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συγκριτική

ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων

άνω των 300.000 ευρώ σε

σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα
για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής
Καταλογίσαμε τις ανείσπρακτες μέχρι
σήμερα οφειλές των τηλεοπτικών
σταθμών Δώσαμε σε δημόσια διαβούλευση

το νόμο για τις τηλεοητ^ές
άδειες σε σύγκρουση με τις δυνάμεις
της διαπλοκής Ανοίξαμε την ΕΡΤ Επαναπροσλάβαμε

τους αντισυνταγματικά

απολυμένους και καταργήσαμε
την εργασιακή εφεδρεία και την επιστράτευση

ως απεργοσπαστυχό μηχανισμό

Τα παραπάνω αποτελούν μικρό μόνο

τμήμα του έργου της κυβέρνησής
μας το οποίο όμως είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό

όσον αφορά αυτό
που ονομάζεται ουσία του διπόλου
παλαιό νέο

Το νέο που εκπροσωπούμε στο πρόγραμμα

και το κυβερνητικό έργο μας
είναι μεροληπτικό υπέρ των εργαζόμενων

των μικρομεσαίων και της νεολαίας

Κ Οι έως τώρα δημοσκοπήσεις
Wr δεν καταγράφουν δυναμική
αυτοδυναμίας Μπορεί αυτό να ανατραπεί

Με ποιους θα συνεργαστείτε
και με ποιους όχι

Μπορεί να ανατραπεί διότι α
„ κόμα υπάρχουν αρκετοί αναποφάσιστοι

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες

ορθά κατά τη γνώμη μου αναστο
χάζονται πριν την κάλπη τις πυκνές
πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών

Ωστόσο είμαι βέβαιος ότι εντέλει
θα αναγνωρίσουν τους αγώνες υπέρ
των λαϊκών συμφερόντων που έδωσε
και εξακολουθεί να δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Θα
κατανοήσουν επίσης ότι κάθε ψήφος
μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ πέρα από ενδεχομένως

καλές προθέσεις αντυχει
μενικά ενισχύει τις δυνάμεις του νεο¬

φιλελευθερισμού και της αντίδρασης
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη

την Ευρώπη Στην Ελλάδα η ψήφος

μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει
στην πράξη και τις δυνάμεις της διαπλοκής

της διαφθοράς και του ναι σε
όλα Γι αυτό είμαι αισιόδοξος ότι η
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα είναι
ευρύτατη Για τις συνεργασίες αν χρειαστούν

καλό είναι να μιλήσουμε με δεδομένα

τα εκλογικά αποτελέσματα Το
μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι δεν πρόκειται

να υπάρξει αυτό που επιδιώκει
η διαπλοκή δηλαδή ο μεγάλος συνασπισμός

Κ θα υποστηρίξει το κόμμα και ηΚ ί νέα Κ.Ο χωρίς αναταράξεις τις
μετεκλογικές συνεργασίες που θα
προκύψουν και την πολιτική που θα
πρέπει να εφαρμοστεί

Νομίζω πως δεν θα υπάρξουν α
J ναταράξεις διότι ουδείς στο

κόμμα μας αμφισβητεί ότι η πρώτη κυβέρνηση

της Αριστεράς έκανε ό,τι περνούσε

από το χέρι της για να πετύχει το
καλύτερο δυνατόν για τα συμφέροντα
του ελληνικού και των άλλων ευρωπαϊκών

λαών Ούτε επίσης αμφισβητεί
κανείς ότι το ίδιο θα συνεχίσει να

πράττει στο μέλλον Εξάλλου στον ΣΥΡΙΖΑ

έχουμε ήδη συνομολογήσει τις
κεντρικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού

προγράμματος μας α εφαρμογή
των δεσμεύσεων που αναλάβαμε

ακόμη κι αν διαφωνούμε με αυτές β
σκληρή διαπραγμάτευση για ανοιχτά
ζητήματα όπως το χρέος τα κόκκινα
δάνεια το ταμείο δημόσιας περιουσίας

το ασφαλιστικό κ.ά γ επιτάχυνση
της εφαρμογής δεσμεύσεων που ανήκουν

και στη δική μας πολιτική όπως

καταπολέμηση της διαφθοράς
της φοροδιαφυγής και της μαύρης

εργασίας και δ εφαρμογή ενός παράλληλου

προγράμματος με στόχο να
αμβλύνουμε τις επιπτώσεις που θα έχει

για τα λαϊκά στρώματα η εφαρμογή
των σκληρών πτυχών της συμφωνίας

Η συμφωνία για τα παραπάνω
νομίζω ότι εγγυάται μια νηφάλια εσωκομματική

συζήτηση και για τις ενδεχόμενες

μετεκλογικές συνεργασίεςt θα καταφέρετε να υλοποίησε
i τε το πρόγραμμά σας δεδομένων
των δεσμεύσεων της νέας συμφωνίας

της οικονομικής στενότητας
και των αντιστάσεων μέρους της

κρατικής μηχανής και της εγχώριας
επιχειρηματικής ελίτ

Η πολιτική βούλησή μας για να
J το πράξουμε αυτό είναι δεδομένη
και αδιαμφισβήτητη Πολλά ωστόσο

θα εξαρτηθούν και από τις πολιτικές
εξελίξεις κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο αγώνας της κυβέρνησής μας αφήνει

σημαντική παρακαταθήκη στον
αγώνα των άλλων ευρωπαϊκών λαών
για κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία

Οι συντηρητικές δυνάμεις
στην Ευρώπη ξόδεψαν πολύτιμο πολιτικό

κεφάλαιο κατά τη λυσσαλέα α
ντιπαράθεσή τους με την πρώτη κυβέρνηση

της Αριστεράς στην Ελλάδα
και την Ευρώπη Αυτά επιτρέπουν αισιοδοξία

την οποία επιβεβαιώνουν εξελίξεις

όπως η αλλαγή της ηγεσίας
των Εργατικών στην Αγγλία Οι επερχόμενες

εκλογές στην Πορτογαλία την
Ισπανία και την Ιρλανδία μπορούν να
επιταχύνουν τις κοινωνυςές και πολιτικές

διεργασίες αμφισβήτησης της
κυρίαρχης πολιτικής που βρίσκονται ήδη

σε εξέλιξη Αυτό θα διευκόλυνε σημαντικά

της εφαρμογή της δικής μας
πολιτυαίς
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► ► Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

Η επιστροφή του γιατρού δεν σημαίνει αθώωση
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ στα καθήκοντα του

αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης λόγω της
ισχύουσας νομοθεσίας και δεν αποτελεί πράξη

αθώωσης του τονίζει το υπουργείο Υγείας
σε ανακοίνωση του για τον επίορκο καρδιο
χειρουργό που επιστρέφει στη θέση του στον
Ευαγγελισμό σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος
Κατρούγκαλου

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι o γιατρός
παρέμεινε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας μέχρι
την έκδοση του γνωστού νόμου Κατρούγκαλου
4325/201 5 σε εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε

απόφαση αυτοδίκαιης επανόδου του στα
καθήκοντά του και ερώτημα στο Κεντρικό Πειθαρχικό

Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ όπου εκκρεμεί

η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού για τη λήψη
του διοικητικού μέτρου της δυνητικής αργίας εις
βάρος του και ταυτόχρονα τέθηκε σε καθεστώς
αναστολής άσκησης καθηκόντων

Εως σήμερα επί του ερωτήματος μας στο Κεντρικό

Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών του ΕΣΥ

περί της θέσης του ιατρού σε δυνητική αργία δεν
εκδόθηκε γνωμοδότηση Σύμφωνα με το άρθρο 3

παρ 4 του Ν 4325/201 5 άρθρο 1 04 παρ 2 εδ
β του Ν.3528/2007 όπως ισχύει η αναστολή
άσκησης καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως αν το
Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη
θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας
δηλαδή μέσα σε τριάντα ημέρες

Η επάνοδος πάντως του επίορκου γιατρού έχει

προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στους ιατρικούς

κύκλους Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε
το γεγονός στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ η οποία αναφέρει
ότι οι διατάξεις αυτές προφανώς δεν ισχύουν
σε περιπτώσεις χρηματισμού 0 πρόεδρος της
ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας με δηλώσεις του
εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν και άλλες περιπτώσεις

επιστροφής επίορκων στο ΕΣΥ επιρρίπτοντας

ευθύνες στη Δικαιοσύνη που όπως λέει
διορίζει στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

δικαστές λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση με
αποτελεσμα αυτό να έχει παραλύσει και να
έχουν συσσωρευτεί αρκετές περιστώσεις προς
εξέταση
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ΑΓΟΡΑ
Την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης
μακράς πνοής την επομένη των εκλογών

η οποία θα αποκαταστήσει τη
σταθερότητα επισημαίνουν οκτώ παράγοντες

της αγοράς Σελ 26-27

Η ΑΓΟΡΑ ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σταθερή κυβέρνηση
με ορίζοντα τετραετίαε

Την ανάγκη να σχηματισθεί κυβέρνηση συνεργασία μετά Tis
εκλογέ5 xns KupiaKns ανεξαρτήτου αποτελέσματο5 υπογραμμίζουν

στην ΗτΣ οκτώ παράγοντεβ Tns ayopäs τονίζονταε neos
αυτό που τώρα προέχει είναι ο τερματισμ05 ms αβεβαιότητα5 και
η αποκατάσταση xns εμπιστοσύνη των ξένων npos την ελληνική

οικονομία
ΚΡΙΣΙΜΟ θεωρείται η νέα κυβέρνηση να έχει ορίζοντα τετραετί
as και να στελεχωθεί από ανθρώπουβ με αποδεδειγμένεβ ικα
νότητε οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη να φέρουν σε πέ
pas Tis επιταγέβ του νέου μνημονίου αλλά και να μπορέσουν
όπου αυτό είναι εφικτό να βελτιώσουν muxés του προγράμμα

Tos που επιτείνουν την ύφεση
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ßäpos εκτιμάται neos πρέπει να δοθεί στην επίλυση
των προβλημάτων που πλήττουν Tis ελληνικέ5 επιχειρήσει με
έμφαση στην άρση των capital controls και στην αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτος npos tous ιδιώτε5
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ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

axas με ορίζοντα τετραετίαβ
Τον σχηματισμό κυβέρνησα η οποία θα εξαντλήσει την τετραετία και θα εφαρμόσει
το Μνημόνιο θέλει την επαύριον των εκλογών ο επιχειρηματικό Kôogos

Η χώρα χρειάζεται μια
ισχυρή κυβέρνηση συνεργασία

ώστε να πεισθούν

ευκολότερα οι
πολίτες για την αναγκαιότητα

του Μνημονίου
και την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων

Είναι ώρα να σηκώσουμε
τα μανίκια και να δουλέψουμε

Να βελτιώσουμε
την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων

η οποία υπολείπεται

σημαντικά τόσο
έναντι των γειτονικών
όσο και των ευρωπαϊκών

Είναι πολύ σημαντικό η
Ελλάδα να ανακτήσει
την αξιοπιστία ms έναντι

των άλλων χωρών
Αυτό σημαίνει σταθερή
φορολογία σταθερό περιβάλλον

και όχι άλλες
εκλογές που επιτείνουν
την αβεβαιότητα

Η πολιτική και οικονομική

σταθερότητα είναι
απαραίτητη προϋπόθεση
για να μπορέσουν οι επιχειρήσει

να υλοποιήσουν

τα επενδυτικά tous
πλάνα Είναι σημαντικό
να αρχίσουμε να δουλεύουμε

για μια καινούρια
Ελλάδα

AfteE;av6pos Kdpaq>LtfRi'6ns CEO MuBos ZuBonoiias

Αναγκαία η πολιτική
και οικονομική σταθερότητα
Το ζητούμενο για την αγορά είναι η πολιτική και οικονομική οτοθερότητα η οποία θα

επιτρέψει ons επιχειρήσει να υλοποιήσουν τα επενδυτικά tous πλάνα Δυστυχώ
εδώ και πολλούς μήνες υπάρχει αβεβαιότητα και αστάθεια ενώ η επιβολή των capital
controls επιδείνωσε την κατάστοση και πίεσε την κατανάλωση Είναι σημαντικό να

αρχίσουμε να δουλεύουμε για μια καινούρια Ελλάδα Πρέπει να εφαρμοσθούν όσα

έχουμε συμφωνήσει με tous θεσμούς ώστε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των

ξένων και αλλάξουμε npos το καλύτερο την εικόνα μας η οποία έχειτρωθείσημανπκά
Πρέπει να αρχίσουμε να υλοποιούμε Tis μεταρρυθμίσεε και όχι μόνο va ns ψηφίζουμε
Να βελπώσουμε τη λειτουργία του κράτους ώστε να γίνει πιο αποδοτικό και να ενισχύσουμε

την απΌγωνιστικότητα ms ελληνικής οικονομίας Η χώρα δεν αντέχει να οδηγηθεί

σε εηαναλληππκέ εκλογές Πρέπει η χώρα ενωμένη να εργαστείγια την επιστροφή

ms στην ανάπτυξη η οποία είναι μονόδρομκ για την έξοδο από την κρίση
Ανεξάρτητα απότο ποκβ θα αναλάβειτην ευθύνη ms διακυβέρνησης είναι σημαντικό
να έχειτπ βούληση για να ολοκληρώσειTis αλλαγέ που έχει ανάγκη ο τόπος

Nîkos Βασιλείου npoeBpos Bright

Καταστροφική εξέλιξη
η ακυβερνησία Tns xùpas
Αυτό που προέχει τώρα είναι η αποκατάσταση ms σταθερότητας Πρέπει η κυβέρνηση

που θα σχηματιοθείτην επόμενη των εκλογών να εξαντλήσειτην τετραετία καινά
θέσειTis βάσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη Δεν πρέπει η χώρα να οδηγηθεί
ξανά σε εκλογές Η κυβέρνηση που θα σχηματισθεί η οποία κατά την άποψή μου πρέπει
να είναι υπερκομματική με υπερκομματικό πρωθυπουργό πρέπει να εφαρμόσει όσα

έχουν συμφωνηθεί με tous θεσμούς Είναι πολύ σημανηκό η Ελλάδα να ανακτήσει την

αξιοπιστία της έναντιτων άλλων χωρών Αυτό σημαίνει σταθερή φορολογία σταθερό
περιβάλλον και όχι άλλες εκλογέα που επιτείνουν την αβεβαιότητα Η παρατεταμένη
αβεβαιότητα πέραν του ση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα cms σχέσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων με tous ξένους Γΐρομηθευτές τους οδηγείολοένα και περισσότερες

στην απόφαση να τερματίσουν m λειτουργία τους Ektos του ση πολλά εργοστάσια

έχουν κλείσει υπάρχουν αρκετές εταιρείες που έχουν πάψει να αποθεματοποι
ούν και να επενδύουν Δυστυχώς με σταθερό ρυθμό διαλύεται ο παραγωγικός ιστός

Ντίνο ΚαλπΊμάνη oréRcxos Καλλιμανη

Επιστροφή Tns αγοράε
στην ομαλότητα

Μετά από τόσα χρόνια Kpions η χώρα δεν αντέχει άλλο Εννοείται ότι
είναι καθοριστώ σημασίας την επόμενη ημέρα των εκλογών να σχηματισθεί

μια κυβέρνηση συνεργασία5 Η ακυβερνησία θα είναι ό,η χειρότερο
Είναι ξεκάθαρο όη οι περιστάσεις απαιτούν κυβέρνηση συνεργασίας

ανεξάρτητο αποτελέσματος Os επιχειρηματίες ζητάμε σταθερότητα
και ηρεμία να κάνουμε m δουλειά μας Δεν θέλουμε τίποτα άλλο Να

μπορέσουμε να προγραμματίσουμε Δεν μπορούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν

να προβλέψουμε την επόμενη ημέρα ενώ η καχυποψία των

ξένων έναντι των Ελλήνων επιχειρηματιών είναι στο αποκορύφωμά ms
Στο σημείο που φθάσαμε δεν έχει νόημα να κοιτάμε noios φταίει Πρέπει
να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα του Μνημονίου για να επιστρέψει
η σταθερότητα στον τόπο και να αποκατασταθεί η εικόνα ms χώρας στο
εξωτερικό Χρειάζεται να αρθούν τα capital controls που έχουν δημιουργήσει

σοβαρά προβλήματα στην αγορά

Anpnupns Λακαοάβ CEO Olympia Electronics

Κλειδί η ανάκτηση Tns
εμπιστοσύνη των ξένων

Για εμας tous εξωστρεφείς επιχειρηματίες η πολιτική σταθερότητα και η εικόνα

που εκπέμπει η χώρα είναι κομβικής σημασίας για Tis εργασίες μας Είναι

αναγκαίο να επιστρέψει η πολιτική ομαλότητα και να αποκτήσει η Ελλάδα μια
παραγωγική και εξαγωγική πολιτική η οποία θα αξιοποιεί tous nôpous του
ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει δράσεις για το ενεργειακό kootos και m φορολογία θα
επιλύει τα προβλημάτων capital controls Η ακυβερνησία θα έχει καταστροφικά

αποτελέσματα Ο,η έμεινε όρθιο απότον παραγωγικό ιστό θα ξηλωθεί και
αυτό Είναι ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε Να βελτιώσουμε
την ανταγωνιστικότητα uas η οποία υπολείπεται σημαντικά ένανη των γειτονικών

καιτων ευρωπαϊκών Κινδυνεύουμε ο loropiKos του μέλλονπκ να γράψει
ση η Ελλάδα όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα μεγαλύτερα προβλήματα στη σύγχρονη

otooîo της avriνα ενίιΧ^ίδεν αντιλήφθ™
OTOons και ανοζπτησε m λύση σε συνεχόμενε5 εκλογικέ αναμετρήσει
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Φάρμακα πρωτότυπα βαφτίζονται γενόσημα κευτικής δαπάνης και όχι σε μείωση αυτής
και το αντίθετο ενώ σε ορισμένες κατηγορίες η Ερασιτεχνισμοί και με το λογισμικό που ενημερώ
επιλογή γενόσημου οδηγεί σε αύξηση της φάρμα νει τους γιατρούς για τον στόχο του υπουργείου

ΥΠΟΠΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αλαλούμ με
τη συνταγογράφηση
των γενόσημων

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αλαλούμ επικρατεί στη συνταγογράφηση

γενοσήμων φαρμάκων με ύποπτα
λάθη τόσο στη κατηγοριοποίηση των
φαρμάκων όσο και στον διαχωρισμό
πρωτοτύπων και γενοσήμων Για παράδειγμα

υπάρχουν θεραπευτικές κατηγορίες

φαρμάκων που έχουν στόχο για
χρήση γενοσήμων κάποιο ποσοστό πχ
20 χωρίς στη συγκεκριμένη κατηγορία

να κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά
γενόσημο

Την ίδια στιγμή φάρμακα πρωτότυπα

βαφτίζονται γενόσημα και το αντίθετο

ενώ σε ορισμένες κατηγορίες η επιλογή

γενοσήμου οδηγεί σε αύξηση της
φαρμακευτικής δαπάνης και όχι σε μείωση

αυτής

ΦΘΗΝΑ Π ΡΠΤΟΤΥΠΑ

Πιο αναλυτικά υπάρχουν πρωτότυπα
αποτελεσματικά φάρμακα χαμηλού κόστους

π.χ Salospir τα οποία αποκλείονται

από τη συνταγογράφηση καθώς
υπάρχει πλαφόν στους γιατρούς συντα
γογράφησης πρωτοτύπων και επιλέγονται

γενόσημα υψηλού κόστους όπως
h χ τα ανπαιμοπεταλιακά γενόσημο της
κλοητδογρέλης

Το φτηνό πρωτότυπο αντιβιοτικό
Vibramycin που χρησιμοποιείται κατά
κόρον από τους γυναικολόγους έχει ως
εναλλακτικά γενόσημα τα μακρολίδια
με τριπλάσιο κόστος θεραπείας

Πολλές στατίνες Crestor Livazo
για την καταπολέμηση της υπερλιητδαι
μίας δεν έχουν εναλλακτικό γενόσημο
Αλλά και ι ιολλά πρωτότυπα αντιπηκτικά
φάρμακα Pradaxa Eliquis Xarelto δεν
έχουν εναλλακτική γενόσημη αγωγή
Το αντιδιαβητικό φάρμακο Diamicron
δεν έχει ειιίσης εναλλακτικό γενόσημο
Σημαντικά φάρμακα του αναπνευστικού
συστήματος στην κατηγορία R03AK αγωνιστές

β-2 αδρενεργικών υποδοχέων
κορτικοοτεροειδή δεν έχουν εναλλακτικά

γενόσημα με όλα τα φάρμακα να
είναι πρωτότυπα Ωστόσο η ΗΛ1ΚΑ οε
αυτή την κατηγορία ζητάει γενόσημα
28,42

Το σύστημα υπολογίζει ως γενόσημο
το σκεύασμα Rolenium ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

το οποίο δεν είναι
γενόσημο αφού έχει πρωτότυπη συσκευή
και η τιμή του είναι ακριβώς ίδια με του
πρωτοτύπου Στην ίδια κατηγορία προ
σμετρώνται τα φάρμακα Berovent και
Demoren το ένα πρωτότυπο και το άλλο

γενόσημο του ενώ δεν ανήκουν σε αυτή

τη κατηγορία
Όπως εξηγεί στην ΗτΣ η πρόεδρος

του Ιατρυχού Συλλόγου Πατρών μέλος
του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρτκού Συλλόγου

Αννα Μαοτοράκου η πρωτο
τυπία του φαρμάκου πρέπει να ακολουθεί

τη δραστική του και όχι τη φαρμακο
τεχνικη μορφή Η λανθασμένη ταξινόμηση

και αυτών των φαρμάκων δίνει
ακόμα περισσότερα λάθη στον υπολογισμό

των γενοσήμων

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ
Οι ερασιτεχνισμοί ΕΟΠΥΥ ΗΔΙ

ΚΑ και ΕΟΦ αναδείχθηκαν ης τελευταίες

ημέρες με αφορμή την προσαρμογή
της υπουργτκής απόφασης για τον έλεγχο

ελαχίστων ποσοοτιαίων στόχων συ
νταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων
στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συντα
γογράφησης από την ΗΔΓΚΑ Το συγκεκριμένο

λογισμικό ενημερώνει τους ιατρούς

που συνταγογραφούν για τον
στόχο του υπουργείου ΕΟΠΥΥ όσον
αφορά τα γενόσημα σε κάθε θεραπευτική

κατηγορία φαρμάκων και για το ποσοστό

που επιτυγχάνει μέχρι τώρα ο
κάθε ιατρός

Αναφερόμενη στην εφαρμογή η κ
Μαοτοράκου σχολίασε Μια πρώτη εύλογη

απορία του συνόλου του ιατρικού
σώματος είναι γιατί η εφαρμογή της απόφασης

αυτής εμπλέκει αποκλειστικά τους
ιατρούς αφού η συνταγογράφηση πραγματοποιείται

με δραστική ουσία Σημειώνεται

ότι ο ιατρός επιλέγει τη δραστική
ουσία μέοα από ένα μενού του συστήματος
ηλεκτροντκής συνταγογράφησης από
πεδίο που αναγράφει πρωτότυπο ή γενόσημο

φάρμακο Όπως όμως διευκρινίζει
η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

ο τελτκός υπεύθυνος για το εμπορικό

είδος του πρωτότυπου ή γενόσημου
σκευάσματος που χορηγείται στον ασθενή

είναι ο φαρμακοποιός Το δικαίωμα
αποκλειστικής επιλογής από τον ιατρό
εμπορικού σκευάσματος περιορίζεται στο
15 της συνταγογράφησης

Οι φαρμακοποιοί έχοντας κίνητρο
τη βελτίωση της ρευστότητάς τους είθισται

να χορηγούν το πρωτότυπο και όχι
τα γενόσημα εφόσον εισπράττουν την
υψηλότερη συμμετοχή από τον ασθενή
λόγω της διαφοράς από την ασφαλιστική
τιμή σημειώνει Από όλα τα παραπάνω
τονίζει συμπεραίνουμε ότι η διαδικασία

είναι αδικαιολόγητη παράλογη και
χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαοτοράκου
τονίζει ότι η πρωτοτυπία του φαρμάκου πρέπει να ακολουθεί
τη δραστική του και όχι τη φαρμακοτεχνική μορφή

Ψαλίδι 4,1 δισ ευρώ από το
2009 στις δαπάνες για φάρμακα

Αννα Μαοτοράκου Οι χρόνια πάσχοντες καθίστανται

επαίτες της συνταγογράφησης φαρμάκων υψηλού κόστους

Κατακόρυφη πτώση καταγράφει η δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη τα τελευταία

χρόνια Συγκεκριμένα μειώθηκε
κατά 2,2 δισ ευρώ την περίοδο 2009-2012
και διαμορφώθηκε το 20 1 3 στα 2 37 δισ
ευρώ ενώ αναμένεται να μειωθεί στο
1,94 δισ ευρώ το 2015 Αντίστοιχα η
κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη μειώθηκε στα 214 ευρώ το 2013
από 456 ευρώ το 2009 ενώ αναμένεται
περαιτέρω κάμψη το 2015 κάτω από 180

ευρώ δαπάνη που είναι κατά 36 χαμηλότερη

από τον αντίστοιχο μέσο όρο
ίων χωρών του ΟΟΣΑ

Επικαλούμενη τα στοιχεία αυτά η
κ Μαοτοράκου κάνει λόγο για κλειστό
πενιχρότατο προϋπολογισμό δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης που δεν εγγυάται

την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών του πληθυσμού που μαστίζεται
από την έξαρση χρόνιων και μολυσματικών

νοσημάτων Ενδεικτικά αναφέρει
την περίπτωση χρόνιων πασχόντων

ασθενών οι οποίοι υφίσταται απίστευτη
ταλαιπωρία και καθίστανται επαίτες
της συνταγογράφησης φαρμάκων υψηλού

κόστους
Σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της

φαρμακευτικής δαπάνης η πρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών υπογραμμίζει

πως πάγια θέση των θεσμικών

οργάνων είναι ότι η εξυγίανση της
ουνταγογράφησης οφείλει να πραγματοποιείται

με επιστημονικά κριτήρια
και όχι μόνο με λογιστικά πρότυπα με
καθολική εφαρμογή διαγνωστικών και
θεραπευτικών πρωτοκόλλων Σύμφωνα

με την ίδια κρίνεται απαραίτητη η
καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού
προκλινικού ελέγχου realtime ώστε
να περικόπτονται οποιεσδήποτε δαπάνες

δεν κρίνονται αναγκαίες και να
ελέγχονται οι τριγωνικές συναλλαγές
με επιβαρημένο κόστος στο ΑΜΚΑ ασθενών

ανά πάθηση Επίσης για να αποκλείονται

περιπτώσεις πλασματικής
συνταγογράφησης προτείνεται η χρήση

ειδικού μυστικού αριθμού pin από
τον ασφαλισμένο σία πλαίσια χρήσης
ηλεκτρονικής κάρτας υγείας που θα
αποτρέπει την παραβατική και εν άγνοια

του ασθενούς χρήση των προσωπικών

του στοιχείων ΑΜΚΑ ΑΜΑ
κ.λπ Τέλος ζητά άμεση εφαρμογή της
αποκλειστικής διάθεσης φαρμάκων
από τα φαρμακεία μόνο κατόπιν ιατρικής

συνταγής όπως ισχύει σε πολλές
χώρες της Ευρώπης
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Οχι πια άλλους επικίνδυνους πειραματισμούς
Γης ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Επειτα
από αρκετούς μήνες

επικίνδυνων πειραματισμών
σε μία εύθραυστη οικονομία

η οποία έβγαινε από το
μακρύ τούνελ της ύφεσης η χώρα

οδεύει πάλι σε εκλογές χάνοντας

για μία ακόμα φορά τη
μεγάλη εικόνα που είναι η αλλαγή

του υπάρχοντος παραγωγικού

μοντέλου της χώρας

μας ώστε να διασφαλιστεί
τελικά η ευημερία των πολιτών

χωρίς δανεικά
Η εξωστρέφεια της εγχώριας

παραγωγής σε ένα παγκοσμισ
ποιημένο περιβάλλον με σημαντικές

ευκαιρίες και προκλήσεις
θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο
αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου

Η υποτιθέμενη σκληρή διαπραγμάτευση

έφερε τη χώρα
στο χείλος της καταστροφής με
αποτέλεσμα τόσο n οικονομία
όσο και n καθημερινή ζωή των
πολιτών και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων

να βρίσκεται σε καταφανώς

χειρότερη θέση σε σχέση

με ένα χρόνο πριν Η σκληρή
αυτή πραγματικότητα επιβεβαιώνεται

από όλους του"ς ποιοτικούς

και ποσοτικούς δείκτες της
οικονομίας Ενας δεκάλογος αυτής

της καταστροφής είναι αποκαλυπτικός

lov Κατάρρευση της εμπιστοσύνης

της Ελληνικής Δημοκρα¬

τίας από εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές

2ον Φυγή καταθέσεων πάνω
από 27 δισ από τις τράπεζες

και φυγή επιχειρήσεων σε
γειτονικές χώρες

3ον Κλείσιμο των τραπεζών
για πρώτη φορά από την

κατοχή και έλεγχος των κεφαλαίων

4ον Κατάρρευση του Χρηματιστηρίου

και των τραπεζών με
αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να
χάσει επιπλέον 12 δισ μόνο από
την αξία των μετοχών του ΤΧΣ

5ον Νέες χρηματοδοτικές
ανάγκες για την ανακεφαλαι
οποίηση των τραπεζών που απαι
τούνται για την προστασία
των καταθέσεων που φθάνουν
τα 25 δισ

6ον Κατάρρευση της αγοράς
ομολόγων και ακινήτων

7ον Σημαντικές παράπλευρες
απώλειες σε μικρομετόχους ομολογιούχους

ασφαλιστικά ταμεία

αλλά και το ίδιο το κράτος
8ον Αύξηση των κόκκινων δανείων

από 70 σε 100 δισ ευρώ
9ον Επιστροφή σε ύφεση Ενώ

όλοι οι διεθνείς οίκοι και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή πέρυσι προέβλεπαν

για το 2015 αύξηση του
ΑΕΠ πάνω από 2 τώρα οι ίδιες
πηγές εκτιμούν μείωση που ίσως
ξεπεράσει το 2

ΙΟον Εσωτερική στάση πληρωμών

του Δημοσίου που φθάνουν

πλέον τα 5,8 δισ αλλά

είναι σίγουρα περισσότερα αφού
δεν περιλαμβάνει στοιχεία των
τελευταίων 90 ημερών

Ολα τα προηγούμενα και μόλις
μέσα σε ένα επτάμηνο διακυβέρνησης

έχουν ένα δυσβάστακτο
κόστος για τον ελληνικό

λαό που από αξιόπιστους αναλυτές

και μαζί με τις παράπλευρες
απώλειες ανέρχεται σε πολλές

δεκάδες δισ ευρώ
Στην αρχή της κρίσης όλες οι

χώρες του Νότου και μερικές
του Βορρά επηρεάσθηκαν με

Με σκληρή
δουλειά και όραμα
οι ευκαιρίες είναι
μπροστά μας

σφοδρότητα Επειτα από έξι χρόνια

και παρά τη διαφορετικότητα
της έντασης οι υπόλοιπες

χώρες με κοινωνικές θυσίες και
αυτές αλλά σίγουρα με ουσιαστικό

πολιτικό διάλογο και συγκλίσεις

κατάφεραν να ξεπεράσουν

την κρίση και τα μνημόνια
Αντίθετα στην Ελλάδα αναλωθήκαμε

σε ανούσιες αντιπαραθέσεις
και κατασκευή εσωτερικών

και εξωτερικών εχθρών και
όχι όπως θα έπρεπε στην τοποθέτηση

δυνατών θεμελίων με
στόχο μία υγιή οικονομία και
ανάπτυξη

Μπορούμε όμως και τώρα να
το κάνουμε Πολλές προσαρμογές

έχουν ήδη επιτευχθεί Και
το βασικότερο ο ελληνικός λαός
έχει μάθει από την κρίση ότι
τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν

μονσ μέσα από
την ενότητα και τη συνεργασία

Ο τουρισμός τα αγροτικά προϊόντα

υψηλής προστιθέμενης
αξίας ο πολιτισμός και η εκπαίδευση

η αξιοποίηση των επιστημόνων

στην κατασκευή προγραμμάτων

software και σίγουρα η
φαρμακοβιομηχανία αποτελούν
κάποιους από τους βασικούς πυλώνες

που μπορεί να στηριχθεί
η ανάπτυξη της χώρας μας

Φυσικό όλοι θέλουμε ένα αποτελεσματικό

κράτος με καλύτερες
και υψηλότερης ποιότητας

υπηρεσίες για τους πολίτες και
ιδιαίτερη ευαισθησία στις κοινωνικά

ευπαθείς ομάδες που
επλήγησαν από τη μοναδική σε
ένταση χρηματοπιστωτική κρίση

Στη συνέχεια απαιτούνται
κίνητρα για την προσέλκυση ξένων

άμεσων επενδύσεων με βασικό

σκοπό την αύξηση της απασχόλησης

και τη μεταφορά τεχνολογίας

σε τομείς που η χώρα
μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα

Ως εκ τούτου απαραίτητη κρίνεται

η μείωση των φορολογικών
βαρών τόσο των επιχειρήσεων
που δημιουργούν Θέσεις απασχόλησης

όσο και της κοινωνίας

στο σύνολο της αφού είναι καταγεγραμμένο

ότι συγκεκριμένες
κατηγορίες πολιτών φοροδιαφεύγουν

Η υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων

θα οδηγήσει σε
αναδιάρθρωση του χρέους της
Ελληνικής Δημοκρατίας με θετικές

συνέπειες στην πιστοληπτική

της αξιολόγηση και στην
προσέλκυση ξένων αλλά και εγχώριων

επενδυτών
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε

ένα σημαντικό σταυροδρόμι είτε
θα εισέλθει σε μια πορεία σταθερότητας

και ανάπτυξης υλοποιώντας

καινοτόμες μεταρρυθμίσεις

επιβραβεύοντας τις
αξίες και αλλάζοντας αντιλήψεις
για μία πολύπλοκη οικονομική
πραγματικότητα ή Θα παρασυρθεί

από τον λαϊκισμό με απρόβλεπτες

συνέπειες για τη χώρα
Οι εκλογές της Κυριακής σηματοδοτούν

τη στροφή της κοινωνίας

σε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο

όπου οι πολίτες απαιτούν
ενότητα και μια ισχυρή κυβέρνηση

συνεργασίας που θα δίνει
ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα

των πολιτών και απαντήσεις

στις ανησυχίες τους Με
σκληρή δουλειά και όραμα οι
ευκαιρίες είναι μπροστά μας
Ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε

Να πάμε την Ελλάδα
μπροστά

Η κ 0λγα Κεφαλογιάννη είναι βου
λευιής Α Αθηνών
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Η επιστροφή
επίορκου γιατρού
δεν είναι αθώωση
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η επαναφορά του γιατρού στα καθήκοντά του αποτελεί
υποχρέωση της διοίκησης λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας

και δεν αποτελεί πρόξη αθώωσής του Αυτό
απαντά το υπουργείο Υγείας για την απόφαση επιστροφής

στον Ευαγγελισμό του καρδιοχειρουργού
που συνελήφθη γιατί έλαβε φακελάκι και τονίζει ότι
η υπόθεση συνεχίζει να εκκρεμεί προς εκδίκαση στο
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών ΕΣΥ

Το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι o γιατρός επέστρεψε

στον Ευαγγελισμό εξαιτίας καθυστερήσεων
του Κεντρικού Πειθαρχικού Οπως αναφέρει στην
ανακοίνωσή του σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο
του τέως αναπλ υπουργού Γ Κατρούγκαλου η υπόθεση
του καρδιοχειρουργού δεν υπάγεται στις περιπτώσεις
που ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία Ετσι
μετά την έκδοση του σχετικού νόμου ο μόνος τρόπος
να μην επιστρέψει ο γιατρός στον Ευαγγελισμό
ήταν να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Πειθαρχικό υπέρ
της επιβολής δυνητικής αργίας Απάντηση σε αυτό
το ερώτημα όφειλε να δώσει το Πειθαρχικό εντός 30
ημερών ή το αργότερο έως
τις 15/9 Αυτό δεν έγινε ο
πρόεδρος του Πειθαρχικού
συνταξιοδοτήθηκε και εκκρεμεί

ο ορισμός νέου με
αποτέλεσμα την έκδοση
απόφασης επανόδου του
γιατρού στα καθήκοντά του

Από την πρώτη στιγμή
είχαμε προειδοποιήσει τον
κ Κατρούγκαλο ότι τα επικίνδυνα

πειράματα του θα
επαναφέρουν το καθεστώς
ανομίας στη δημόσια διοίκηση

ότι η αδρανοποίηση
του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας κλείνει το μάτι
στη διαφθορά Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πολύ γρήγορα

δήλωσε ο πρώην υπουργός και υποψήφιος
βουλευτής της Ν Δ Κυριάκος Μητσοτάκης Οπως
αναφέρει η περίπτωση του γιατρού έρχεται να προστεθεί

στις εκατοντάδες περιπτώσεις υπαλλήλων που
ενώ κατηγορούνται για πολύ σοβαρά αδικήματα επιστρέφουν

στις θέσεις τους εκμεταλλευόμενοι τον
νόμο Κατρούγκαλου και την εγκληματική ανικανότητα
της κυβέρνησης του κ Τσίπρα Και τονίζει πως ο κ
Τσίπρας και η κυβέρνησή του μέσα από την απειρία
και τις παλινωδίες τους μας γυρνούν στις σκοτεινές
σελίδες του χθες

Μας προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η απόφαση
του γ.γ του υπ Υγείας Σπ Κοκκινάκη να άρει την αυτοδίκαιη

αργία που είχε επιβληθεί σε γιατρούς οι
οποίοι συνελήφθησαν να χρηματίζονται σχολίασε
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας γιατρών ΕΣΥ ΟΕΝΙΈ
Δημήτρης Βαρνάβας που καλεί την υπηρεσιακή
ηγεσία του υπουργείου να επανεξετάσει το θέμα
Επίσης ζητεί από την ηγεσία της Δικαιοσύνης να
πάψει την παρελκυστική τακτική στη συγκρότηση
των πειθαρχικών συμβουλίων ώστε να ελεγχθούν
οι εκατοντάδες περιπτώσεις που λιμνάζουν στο Πειθαρχικό

Συμβούλιο γιατρών ΕΣΥ

Το υπ Υγείας
διευκρινίζει ότι ο

καρδιοχειρουργός
επέστρεψε οτον
Ευαγγελισμό

εξαιτίας
καθυστερήσεων
του Πειθαρχικού
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εκλογές Δανειστές αγορές και φορείς ζητούνυλοποίηση του προγράμματος

Στοίχημαηκάλυψη
του χαμένου χρόνου
Την ανάγκη να εφορμόσει το ταχύτερο

δυνατόν π νέα κυβέρνηση το νέο
οικονομικό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε

στις l 2 Ιουλίου συνομολσγσυν
οι εταίραι οι διεθνείς αγορές αλλά και
οι εγχώριοι φορείς λίγες ώρες πριν ανοίξουν

οι κάληες της Κυριακής Οι δανειστές

αλλά και η αγορά αναμένουν
από τα κόμματα που ψήφισαν τη σημ
φωνία στην προηγουμένη Βουλη να
προχωρήσουν το συντομότερο στη

συγκρότηση

κυβέρνησης και προεξοφλούν
ότι το κύριο βάρος δεν θα άφορα πλέον

την επαναδιαπραγμάτευση αλλά
την υλοποίηση των σημφωνηθέντων
και την τήρηση του χρανοδιαγράμμα
τος Η αμφίρροπη έκβαση της εκλογικής

αναμέτρησης για τον νικητή των
εκλογών δεν θέτει εν αμφιβάλω την
εφορμογή της σημφωνίας καθώς τόσο

σ ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΑ που συναγωνίζονται

για την πρώτη θέση και
τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τους
ίδιους έχουν δεσμευτεί για την εφορμογή

των σημφωνηθέντων Το ζητσύ
μενσ που τίθεται αφορά κυρίως την
αναπληρωση του χρόνου που απωλέ
σθη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής

περιόδου 4

Τρίμηνο φωτιά έρχεται μετά τις κάλπες

Αντιμέτωπη με την υλοποίποτι 65 Γΐροβπαπούμενων θα βρεθεί η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει

από τις εκλογές της Κυριακής Οι δράσεις αυτές φέρνουν μεγάλες ανατροπές στο ισχύον
φορολογικό καθεσιώς στις οποίες προστίθενται δεκάδες παρεμβάσεις που αφορούν την
αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλα τις αγορές προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον

καθώς και τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων ενέργεια μεταφορές νερό 6-7
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WTa προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων επιτόπιους έλεγχους στην έδρα των επιχειρήσεων κατασχέσεις

εξπρές με αυτοματοποιημένη διαδικασία αυστηρότερα πρόστιμα
κατάργηση φοροαπαλλαγών αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των
εισοδημάτων από ενοίκια αλλαγές στο ποινολόγιο αυστηρότερα μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης και ευκολότερη εκποίηση των περιουσιακών
στοιχείων των οφειλετών νέα τεκμήρια και νέες αντικειμενικές αξίες

δεσμεύσεις Οι προγραμματικές δηλώσεις είναι έτοιμες από το 3ο μνημόνιο 65 προαπαιτούμενες δράσεις που ανατρέπουν το φορολογικό

Τρειςμήνες φωτιά περιμένουντηνέα
Τρίμηνο

φωτιά περιμένει

τη νέα κυβέρνηση
που θα προκύψει

από τις εκλογές της Κυριακής
καθώς θα πρέπει να υλοποιήσει

65 προαπαιτούμενες δράσεις

που φέρνουν μεγάλες ανατροπές

στο ισχύον ςκ>ρολογι
κό καθεστώς αλλά και όσες
αφορούν την αγορο εργασίας
και το ανθρώπινο κεφολαιο
τις αγορές προϊόντων και το
επιχειρηματικό περιβάλλον
όπως και τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις

δικτύων ενέργεια
μεταφορές νερο

Του Γ Κούρου
gkourostf nal temponki gr

Οσον
αφορά to φορολογικό

καθεστώς η λίοτα ίου νέου

μνημονίου που θα πρέπει
να έχει ψηφιστεί έοις ίο τέλος
Δεκεμβρίου περιλαμβάνει ιδιώτες

ελεγκτές επιιόιιιους έλεγχους

στην έδρα ίων επιχειρήσεων

κατασχέσεις εξπρές με
αυτομαιοποιημένη μάλιστα διαδικασία

κατάσχεσης για οφειλέτες

με χρέη άνω ιων 70.000
ευρώ κατάργηση ιης έκπτωσης

30 ιου ΦΠΑ στο πρώτο
κύμα νησιών αυστηρά πρόστιμα

για όσους δεν έχουν περάσει

τα οχήματά ιούς 1CTEO

κατάργηση φοροαπαλλαγών
νέα φορολογική κλίμακα αύξηση

του συντελεστή φορολόγησης

των εισοδημάτων από
ενοίκια αλλαγές στα πρόστιμα
και στο ποινολόγιο αυστηρό
ιερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

και ευκολότερη εκποίηση

των περιουι ηακών στοιχείων

των οφειλετών νέα τεκμήρια

νέες αντικειμενικές αξίες
νέες επιβαρύνσεις στους αγρότες

αλλά και μείωση του ακατάσχετου

μισθών και καταθέσεων

Τα περιθώρια ελιγμών
της όποιας νέας κυ|*έρνησης είναι

εάν όχι ανύπαρκτα τουλάχιστον

ιδιαίτερα περιορισμένα
γεγονός που σημαίνει ότι

μισθωτοί

συνταξιούχοι αγρότες
καιαθέτες μικροοφειλέτες θα
πρέπει να προετοιμάζονται για
ένα χαμηλό βαρομετρικό που
θα πλήξει όλα τα εισοδήματα

Είναι άλλωστε αξιοσημείωτο
ότι με βάση τις δεσμεύσεις το
επόμενο τρίμηνο 0α πρέπει να
υλοποιηθούν τα εξής προαπαιτούμενα

μέτρα που δημοσιεύονται

παραπλεύρως
SlD:97.m7i S1D:9732971

Προαπαιτούμενα Σεπτεμβρίου
✓
1 Κατασχέσεις Ηλεκτρονική αποστολή σε πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων οφειλετών

δέσμευση κατάσχεση Για οφειλέτες με χρέη στην εφορίο άνω των
70.000 ευρώ αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης

✓
2 Ηλεκτρονικές κατασχέσεις Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών

κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου

συστήματος κεντρικής επεξεργασίας με απευθείας ανάθεση

✓
3 Ελεγχοι Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για προτεραιοποίηση υηο
OtxtmùjeoalbK

✓
4 ΦΠΑ Ορίζονται τα πρώτα νησιά στα οποία θα ε(ραρμοστεί η κατάργηση της
έκπτωσης 30 στον ΦΠΑ

✓
5 ΣΔ0Ε Καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τελωνειακών

και φορολογικών ελέγχων από το ΣΔ0Ε στη ΓΓΔΕ

✓
6 Φορολογία πλοίων Αύξηση της φορολογίας στο πλοία

✓
7 ΚΤΕ0 Πρόστιμο 1 50 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματα τους από
τεχνικό έλεγχο

✓
8 Ποινολόγιο εφορίας θέσπιση νεων ποινών και προστίμων με σκοπό μεταξύ
άλλων τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάχης

και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους

✓
9 Πρόσημα Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βίβλων και Στοιχείων

✓
10 Αποδείξεις Ηπιότερες ποινές για τις απλές παραβάσεις του ΚΒΣ Η μη έκδοση

ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως
απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας γιο τον ΦΠΑ

✓
1 1 Ακατάσχετο μισθών Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25 επί των
μισθών και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1 500 ευ
ρω 1.250 για μισθούς και συντάξεις 1 000 ευρω για καταθέσεις

✓
12 Μείωση των 100 δόσεων Τροποποίηση των ρυθμίσεων 2014 και 201 5 για
τη σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις
καιρτ«τόμευση της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν

1 3 Αύξηση επιτοκίων Καθιέρωση επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς 5 με παράλληλη

παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες με οφειλές κάτω των
5.000 ευρώ Για οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ για να μην αυξηθεί
το επιτόκιο 6ο πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

✓
1 4 Πάγια ρύθμιση 1 2 δόσεων Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης ώστε να

προσαρμοστούν το επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς από 8 σε 5

✓
1 5 Λογισμικό γη απάτη ΦΠΑ Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιος σύμβασης

✓
1 6 Ιδωτες γη τις κατασχέσεις Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης
με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης

✓
1 7 Εναρξη κατασχέσεων Αμεσα μέτρα επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες
που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους

✓
1 8 Ελεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας

19 ΚΕΑ0 Παροχή πρόσβασης στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών
και οε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης

✓
20 Λαθρεμπόριο Δημιουργία τρων κινητών ομάδων δωξης/επιβολης του νόμου
για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Προαπαιτούμενα Οκτωβρίου

21 Αγρότες Σταδιακή κατάργηση

της επιστροφής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης

στο ντίζελ

✓
22 Φορολογία αγροτών
Σταδιακή κατάργηση της
προτιμησιοκής φορολογικής
μεταχείρισης με ποσοστά
που ορίζονται ατο 20 για
το φορολογικό έτος 201 6
και στο 26 για το φορο
λογικόέτος2017

✓
23 ΕΝΦΙΑ Εναρξη της δια
δικασίος ειοπροξής του

✓
24 Εισόδημα Αλλαγές σε
κλίμακα και αφορολόγητο

✓
25 Ενοίκια Αύξηση του
φορολογικού συντελεστή
επί του ετήσιου εισοδήματος

αηό ενοίκια για εισοδήματα

κάτω των 1 2.000 ευρώ

στο 1 5 από 1 1 και

για εισοδήματα άνω των
12.000 ευρώ στο 35
από 33

✓
26 Τυχερά παιχνίδια Επέκταση

της φορολόγησης
των μικτών εσόδων από τυχερό

παιχνίδια

✓
27 Ναυτιλία Σταδιακή κατάργηση

της ειδικής φορολογικής

μεταχείρισης του
ναυτιλιακού κλάδου

✓
28 Επίδομα θέρμανσης
Καλύτερη στόχευση της

εηιλεξιμότητος ώστε να μειωθεί

στο μισο η δαπάνη

29 Επιστροφές φόρου
Απλοποίηση διαδικασιών

30 Εισφορά αλληλεγγύης
Αναμόρφωσή της και ενσωμάτωση

στον Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος

✓
3 1 Φοροαπαλλαγές Εντοπισμός

όλων των κινήτρων
που αφορούν τη φορολόγηση

εισοδήματος των επιχειρήσεων

και κατάργηση των
αναποτελεσματικών και άδικων

✓
32 Μέτρα αναγκοστικής είσπραξης

Επανεξέταση και

μεταρρύθμιση του Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

✓
33 Ελεγχα στην έδρα Εξασφάλιση

της επαρκούς πρόσβασης

της φορολογικής
διοίκησης στις εγκατασταθείς

των φορολογουμένων

✓
34 Συλλογικές επενδύσεις
Επανεξέταση του πλαισίου

φορολογίας κεφαλαίου

✓
35 Παρακράτηση φόρου
τεχνικών υπηρεσιών Επανεξέταση

της παρακράτησης
φόρου επί των τεχνικών
υπηρεσιών

✓
36 Αντικειμενικές αξίες Εν

όψει τυχόν αναθεώρησης

των ζωνών αντικειμενικών
αξιών ακινήτων θα γίνει
προσαρμογή των φορολογικών

συντελεστών επί της
ακίνητης περιουσίας ώστε
και το 2016 τα έσοδα να
ανέλθουν στα 2,65 δ

37 Τεκμήρια Επανεξέταση
της ελάχιστης φορολογίας

✓
38 Φοροαποφυγή Εκμηδενισμός

των δυνατοτήτων
αποφυγής

✓
39 Ποιος είναι αγρότης
Αυστηρότερος ορισμός των

αγροτών

✓
40 Μέτρα γη φορολογική
συμμόρφωση Σχέδιο γη
αύξηση της φορολογικής
συμμόρφωσης

✓
41 Πλαστικό χρήμα Σχέδιο

για την προώθηση και τη διευκόλυνση

της χρήσης ηλεκτρονικών

πληρωμών και τη

μείωση της χρήσης μετρητών

με την εφαρμογή που
θα αρχίζει από τον Μάρτιο
του 2016

✓
42 Μαύρες λίστες Δημοσιοποίηση

του καταλόγου
οφειλετών

✓
43 Φορολογικό πιστοποιητικό

Μείωση των περιορισμών

στη διεξαγωγή ελέγχων

των φορολογικών δηλώσεων

με την επιφύλαξη
του συστήματος εξωτερι¬

κού φορολογικού πιστοποι
πτκού

✓
44 Διαγραφή ληξιπρόθεσμων

οφειλών Βελτίωση
των κανόνων περί διαγραφής

μη εισπράξιμων φόρων

✓
45 Ελεγκτές Αφοιρεση της
προσωπικής αστικής ευθύνης

των υπαλλήλων για τη
λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών

οφειλών

✓
46 Εθνική στρατηγκή εισπράξεων

Πρόταση και

εφαρμογή εντός του 201 6

✓
47 Μητρώα ΦΠΑ Επιτάχυνση

των διαδικασιών διαγραφής

και περιορισμού της
επανεγγροφής στα μητρώο
ΦΠΑ για την προστασία των
εσόδων από τον ΦΠΑ

✓
48 Απάτη ΦΠΑ Να καταπολεμηθεί

η αλυσιδωτή
απάτη τύπου καρουσελ

ι
49 Αύξηση ορίου απαλλαγής

ΦΠΑ Εκπόνηση αξιολόγησης

των εηιπτώσεων που
θα έχει η αύξηση του κατωτάτου

ορίου ΦΠΑ στα
25.000 ευρω

✓
50 Ενίσχυση της Μονάδας
Μεγάλων Οφειλετών

51 Αυτονομία ΓΓΔΕ θέσπιση

νομοθεσίας για την ίδρυση

αυτόνομου φορέα εσόδων

Προαπαιτούμενα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου

52 Καταθέσεις εξωτερικού Κατάρτιση
συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής το
οποίο θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό
των μη δηλωμένων καταθέσεων και

αίτημα προς τα κράτη της Ε.Ε για την
παροχή δεδομένων περί απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων αηό Ελληνες

✓
53 Καθιέρωση ηερηυσιολονίου

✓
54 Λαθρεμπόριο καυσίμων θέσπιση
μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών
αποθήκευσης σταθερών ή κινητών

55 Δημιουργία βάσης δεδομένων για
την παρακολούθηση των ισολογισμών
μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων

56 Παραγραφή υποθέσεων Μέτρα
για την ιεράρχηση των ελέγχων με
βάση την ανάλυση κίνδυνου

ί
57 Ανασφάλιστα οχήματα Εγκαιρη
είσπραξη ίων προστίμων

✓
58 ΚΤΈΟ Εγκαιρη είσπραξη των προστίμων

για τπ μη πραγματοποίηση
υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων

✓
59 Συχνότητες Εγκαιρη είσπραξη
των εισφορών γη τη χρήση συχνοτή
των χωρίς άδεια

✓
60 Προκαταβολές φορολογικών διαφορών

Επιβολή της προκαταβολικής
είσπραξης σε περιπτώσεις φορολογικών

διαφορών

61 Μεγολοοφειλέτες Δημοσίου
Κατηγοριοποίηση των οφειλετών
ανάλογα με τη βωσιμότητό τους

✓
62 ΓΓΔΕ Διορισμός διοικητικού
συμβουλίου αυτόνομης Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

✓
63 Τελωνεία Απλούστευση προ
τελωνειακών διαδικασιών

64 Εξαγωγές Σχέδιο δράσης για
τη διευκόλυνση του εμπορίου και
τη διευκόλυνση των εξαγωγών

✓
65 Λαθρεμπόριο Ολοκληρωμένη
στρατηγική γη την αντιμετώηηη
του λαθρεμπορίου καυσίμων και
τσιγάρων



9. ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Σελίδα: . . . . . . . . 7

W Μέχρι το τέλος του χρόνου η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει
όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού του

ΟΟΣΑ να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαιογράφων
αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώσει την αγορά τουριστικών
καταλυμάτων να εξαλείψει τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραμμίσει
τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες να μειώσει τη
γραφειοκρατία

καθεστώς αλλά και όσες αφορούν ης αγορές εργασίας και προϊόντων το επιχειρηματικό περιβάλλον τα δίκτυα

KUβέρνησηαμέσωςμετάτις εκλογές
Σιη λίστα ίου νέου μνημονίου

που θα πρέπει να
έχει ψηφιστεί έως ίο τέλος Δεκεμβρίου

ιιεριλαμβάνονιαι επίσης

μέτρα που αφορούν ιην
αγορά εργασίας και to ανθρώπινο

κεφάλαιο πς αγορές προϊόντων

και ίο επιχειρηματικό
περιβάλλον καθώς και τις ρυθμιζόμενες

επιχειρήσεις δικτύων
ενέργεια μεταφορές νερό

Μεταξά άλλων μέχρι το τέλος

του χρόνου η κυβέρνηση
που θα προκύψει από τις εκλογές

θα πρέπει
Να υλοποιήσει όλες τις εκ¬

κρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης

ανταγωνισμού του
ΟΟΣΑ με εξαίρεση τα μη συν
ιαγογραφούμενα φαρμακευτικά

προϊόντα m λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων την
Κυριακή τα υλικά οικοδομών
και μία διάταξη για τα τρόφιμα

και σημαντικό αριθμό συστάσεων

της εργαλειοθήκης II
του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά
και τα προϊόντα πετρελαίου

Να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα

των συμβολαιογράφων
αναλογιστών και κλητήρων

και να ελευθερώσει την

αγορά τουριστικών καταλυμάτων

Να εξαλείψει τα μη ανταποδοτικά

τέλη και να ευθυγραμμίσει
τα ανταποδοτικά τέλη με

τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Να μειώσει m γραφειοκρατία

μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες

απαιτήσεις αδειοδότη
σης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες

χαμηλού κινδύνου

σύμφωνα με τη σύσταση
της Παγκόσμιας Τράπεζας

Τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν

από την Ελλάδα
έχουν αναλυτικά ως εξής

Μεταρρυθμίσεις Σεπτεμβρίου

Αδαοδότηση επενδύσεων θα εγκριθεί χάρτης πορείας για τη

μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων συμπερι
λ___ένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων

✓
Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου θα δημιουργηθούν τρεις
κινητές ομάδες επιβολής του νύμου

✓
Χρήσεις γης Σε συμφωνία με τους θεσμούς η κυβέρνηση θα

προτείνει χρονικά προσδιορισμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες

βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες

χρήσεων γης και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς

νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 201 6 ώστε να εξασφαλιστεί

ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικό
τις επενδύσεις θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες

σχεδιασμού ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες δια¬

σφαλίσεις Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις ανογκαίες αλλαγές

θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού
σχεδιασμού του 201 4

✓
Ενέργεια θα τροποποιηθούν οι κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία
οταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θά αρχίσουν

την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού
αερίου θά αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ βάοει του
κόστους μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20
για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού

κόστους παραγωγής Επίσης οι αρχές θα συζητήσουν με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών

ΝΟΜΕ με στόχο να μειωθούν κατά 25 τα μερίδια

λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να ηέοουν κάτω

από το 50 έως το 2020 ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν

το κόστος παραγωγής και θο συμμορφώνονται πλήρως

με τους κανόνες της Ε.Ε

Μεταρρυθμίσεις Οκτωβρίου

Αγορά εργασίας Επανεξέταση ορισμένων

υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς
εργασίας συμπεριλαμβανομένων των
ομαδικών απολύσεων της συλλογικής
δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων

λαμβανομένων υπ όψιν
των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές
και ευρωπαϊκό επίπεδο Δεν θα πραγματοποιηθεί

καμία αλλαγή στο τρέχον
πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων

πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης

✓
Εργαλειοθήκες ΟΟΣΑ Οι αρχές θα
υλοποιήσουν τις εναπομείνασες συστάσεις

της εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ
σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης

II του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά

και τα προϊόντα πετρελαίου και θα

δρομολογήσουν νέα αξιολόγηση του
ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού
στους τομείς του χονδρικού εμπορίου
των κατασκευών του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης
καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης

Τουριστικά καταλύματα θα καταρτισθεί
σχέδιο για να τεθεί ηληρως σε

ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών
καττιλυμάτωγ

Ανταγωνισμός και γραφειοκρατία Η

κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των
υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά
με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις που

αφορούν τον ανταγωνισμό την αδει
οδοτηση επενδύσεων και τον διοικητικό

φόρτο

✓
Απελευθέρωση επαγγελμάτων Οσον
άφορα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα
επαγγέλματα απαιτείται προεδρικό
διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές
δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών

και των συναφών επαγγελμάτων

✓
Διαρθρωτικά ταμεία Πλήρης εφαρμογή

του ν 43 1 4/1 4 για τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

✓
ΑΔΜΗΕ θα λάβουν μη αναστρέψιμα
μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ανα¬

κοίνωσης της ημερομηνίας για την
υποβολή δεσμευτικών προσφορών για
την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς

ηλεκτρικής ενεργείας ΑΔΜΗΕ

εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό
σχέδιο με ισοδύναμα αποτελέσματα
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις
προοπτικές επενδύσεων

✓
Ενέργεια θα επανεξεταστεί η φορολόγηση

της ενέργειας θα ενισχυθεί η οικονομική

και επιχειρησιακή ανεξαρτησία

της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
θα μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο η

οδηγία 27/201 2 για την ενεργειακή
απόδοση

θαλάσσιες μεταφορές Η κυβέρνηση
θα ευθυγραμμίσει τις απαπήσεις επάνδρωσης

για τις εγχώριες υπηρεσίες με
εκείνες για τις διεθνείς γραμμές

✓
Μεταφορές και εφοδιοστική Η κυβέρνηση

θα εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα

για τον καθορισμό των επιχειρησιακών

δομών της ρυθμιστικής αρχής

Μεταρρυθμίσεις Νοεμβρίου

Διοικητικός φόρτος Η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το
περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων

Μεταρρυθμίσεις Δεκεμβρίου

Αδήλωτη εργασία Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα
έσοδο οπό τη φορολογία και την κοινωνική αοφάλιοη

✓
Επαγγελματική κατάρτιση Προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης ΕΕΚ και με βάοη τη μεταρρύθμιοη που εγκρίθηκε το 201 3 ν 41 86/201 3 η κυβέρνηση
θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μοθητεία
θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών οε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης

των προγραμμάτων και της πιστοποίησης
θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 201 5-201 6
θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του υπουργείου Εργασίας του υπουργείου Παιδείας κοι του ΟΑΕΔ με σκοπό

την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μοθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΠΑΣ
και ΙΕΚ έως το 201 6 και για το 33 τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΠΑΛ έως το 201 6-201 7 και

ι μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης

✓
Ανάπτυξη ικανοτήτων Μεσοπρόθεσμα θα ενισχυθεί η ικανότητα του υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη εφαρμογή
και ηαρακολούθηοη των πολιτικών προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής

προνοίας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας

✓
Φαρμακευτικά προϊόντα Οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία γιο να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται
στην εργαλειο τον ανταγωνισμό όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα με ισχύ από τον Ιούνιο του 20 1 6

Απελευθέρωση επαγγελμάτων Οσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού
συμβούλου

✓
Διευκόλυνση εμπορίου Η νέα κυβέρνηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 201 5 Επιπλέον

με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση

του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως
τον Δεκέμβριο του 201 5 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφορμογή τους

Λαθρεμπόριο Οι αρχές θα εγκρίνουν
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων

και τσιγάρων

✓
Δασοκομία Οι αρχές θα εγκρίνουν το
προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς
στον τομέα της δασοκομίας

Γεωργία θα θεσπιστεί στρατηγική για
την ανταγωνιστικότητα που θα περιλαμβάνει

βελτιώσεις στην απορρόφηση
των κονδυλίων της Ε.Ε μέτρα που

αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας

γεωργικών προϊόντων και διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση

νέου πλαισίου για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς

Ενέργεια Οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για
την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα

ο____Ε._ο την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

Νερό Η κυβέρνηση με την τεχνική βοήθεια της Ε.Ε θα δρομολογήσει τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κα
νονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης
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