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ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ

Ανεπάρκεια
φαρμάκων
ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ γίνεται η χορήγη-
ση φαρμάκων στους ρευμστοηα-
θείς που είναι ασφαλισμένοι
στον ΕΟΠΥΥ. Εκπληκτοι οι πάσχοντες 

που προσήλθαν χθες
στο φαρμακείο του Οργανισμού
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήρθαν 

αντιμέτωποι με μία πινακίδα,
με την οποία ενημερώνονταν ότι
από τις 4 Μαΐου υπάρχει αδυναμία 

χορήγησης τριών συγκεκριμένων 

σκευασμάτων.
Πρόκειται για φάρμακα τα οποία
χορηγούνται για τη θεραπεία αυ-
τοάνοσων νοσημάτων, όπως η

ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρι-
ασική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητι-
κή σπονδυλαρθρίτιδα και η ψωρίαση, 

οι ασφαλισμένοι καλούνται
να αναζητούν τα φάρμακά τους
στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Αθήνας, 

Πειραιά και Νέας Ιωνίας, το
προεδρείο της Ελληνικής Εταιρείας 

Ανπρευματικού Αγώνα
(ΕΛΕΑΝΑ) έστειλε χθες επιστολή 

στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη 

Μπερσίμη με την οποία ζητεί 

να ανακληθεί η απόφαση.
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► ► ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δεν αλλάζει τίποτα για τους ανασφάλιστους
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ έχει προκαλέσει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση για τους ανασφάλιστους

η οποία όπως έγραψε χθες και ο
Ελεύθερος Τύπος αφορά μόνο στο ακραία
φτωχοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ σε ανακοίνωση

του επισημαίνει ότι επί της ουσίας δεν
αλλάζει τίποτα σε σχέση με το σημερινό σύστημα

πέρα από την κατάργηση των τριμελών

επιτροπών στα δημόσια νοσοκομεία
Οι ανασφάλιστοι παραμένουν χωρίς κάλυψη

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη καθώς
οι δομές του ΠΕΔΥ υπολειτουργούν ενώ
τα δημόσια νοσοκομεία είτε έχουν μεγάλες
αναμονές είτε στερούνται βασικού εξοπλισμού

π.χ δεν διαθέτουν αξονικούς και
μαγνητικούς τομογράφους

Επιπλέον παραμένουν οι δυσβάστακτες
συμμετοχές στη φαρμακευτική περίθαλψη

με εξαίρεση μια πολύ μικρή ομάδα που
εμπίπτει στην κατηγορία των απόρων
αναφέρει στην ανακοίνωσή του

Ανησυχία επικρατεί και ανάμεσα στους
φαρμακοποιούς Για μια ακόμη φορά η Πολιτεία

νομοθετεί χωρίς τη συμμετοχή των
θεσμικών της συμβούλων που είναι οι υγειονομικοί

φορείς λέει σε ανακοίνωσή του
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΠΦΣ Ζητά μάλιστα κάποιες διευκρινίσεις

όπως το ποιος μέσα από τις δομές των
νοσοκομείων θα πιστοποιεί την αναγκαιότητα

της ασφαλιστικής κάλυψης Δηλαδή
ο συνταγογράφος γιατρός θα έχει online
σύνδεση με το υπουργείο Οικονομικών

ΡευματοπαθεΙς
Την ίδια στιγμή την αδυναμία χορήγησης
συγκεκριμένων φαρμάκων για ρευματοπα

θείς από το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξάνδρας
από τις 4 Μαΐου καταγγέλλει η Ελληνική
Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛΕΑ
ΝΑ

Πρόκειται για τα φάρμακα Humira Enbrel
Stelara τα οποία χορηγούνται για θεραπεία
σοβαρών αυτοάνοσων νοσημάτων όπως
ρευματοειδής αρθρίτιδα ψωριασική αρθρίτιδα

αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθίτιδα
ψωρίαση αλλά και άλλων Στην ανακοίνωση

αναφέρεται ότι οι ασθενείς μπορούν να
εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ
Αθηνών Πειραιά Νέας Ιωνίας ενώ όλοι
γνωρίζουν ότι κοντά στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ

Αλεξάνδρας εδρεύουν σημαντικότατα
ρευματολογικά/δερματολογικά κέντρα

όπως π.χ το Λαϊκό ο Ευαγγελισμός το
Συγγρός κ.ά

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Αφορά στη διαφημιστική προβολή την περίοδο 2011 2013

Ποινικές διώξεις στο ΚΕΕΜΙΝΟ
για δαπάνες 2 εκατ ευρώ

Κατηγορούνται από

τους Εισαγγελείς Διαφθοράς
τα μέλη της διοίκησης
και ο διευθυντής του Κέντρου

Ι I οινική δίωξη για απιότια
I στην υπηρεσία με τις επι

JL Αβαρυντικές περιστάσεις
του νόμου περί καταχραστών του
Δημοσίου ασκήθηκε από τους Εισαγγελείς

Διαφθοράς σε βάροςτων
μελών της διοίκησης και του διευθυντή

τουΚΕΕΛΠΝΟ τηςπεριόδου
2011-2013 για ποσά τα οποία δαπάνησε

το Κέντρο σε διαφημιστικές
εταιρείεςγια την προβολή μηνυμάτων

που θα μπορούσαν ωστόσο να
προβάλλονται δωρεάν

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν
οι Εισαγγελείς Διαφθοράς προκύπτει

ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δαπάνησε
το επίμαχο διάστημα συνολικά
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 εκατομ
μύρια ευρώ για διαφημιστικές
προβολές θεμάτων αρμοδιότιιτάς
του όπως η εποχική γρίπη κ.λπ
ενώ θα μπορούσαν να προβάλλονται

δωρεάν καθώς αφορούσαν
μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου

Παράλληλα στη δικογραφία
διαπιστώνεται ότι για κάποιες από
τις επίμαχες συμβάσεις δεν τηρήθηκαν

οι νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού

ενώ σε μία περίπτωση

επιλέχθηκε εταιρεία η οποία θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί λόγω
προηγούμενης καταδίκηςτου υπευθύνου

της για μη καταβολή ασφαλιστικών

εισφορών Ενδεικτικά
τον Ιανουάριο του 201 1 το ΚΕΕΛΠΝΟ

διενήργησε διαγωνισμό για
το υποέργο Εθνική Επικοινωνιακή

Εκστρατεία Πρόληψης για τον
Καρκίνο στον οποίο αναδείχθηκε
ανάδοχος ένωση εταιρειών με την
οποία υπογράφηκε σύμβαση με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου

Όμως η δράση αυτή ήταν εκτός

του σκοπού του ΚΕΕΛΠΝΟ
και θα μπορούσε να προβληθεί
δωρεάν από τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς Για τη
συγκεκριμένη προβολή το ΚΕΕΛΠΝΟ

κατέβαλε ποσό άνω των

600.000 ευρώ
Αντίστοιχα τον Ιανουάριο του

2012 το κέντρο υπέγραψε συμβάσεις

ύψους 350.000 ευρώ με διαφημιστική

εταιρεία με αντικείμενο
την προβολή διαφημιστικών σποτ
για την εποχτκή γρίπη η οποία όμως

αποτελεί περιοδικά επαναλαμβανόμενο

φαινόμενο και δεν έχει
έκτακτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα

για τον οποίο και μόνο επιτρέπεται
η παράκαμψη της διαδικασίας

δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης

σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
τα δε κριτήρια της σχετικής

ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία
παρέμειναν αδιευκρίνιστα

Επίσης τον Φεβρουάριο 2012
υπέγραψε προγραμματική συμφωνία

με τον ΕΟΦ για τη χρηματοδό¬

τηση δράσεων σχετικά με τα γενό
σημα φάρμακα και τη φαρμακοε
παγρύπνηση χωρίς όμως τούτο να
προβλέπεται από τον νόμο που διέπει

τη λειτουργία του ή τον εσωτερικό

κανονισμό λειτουργίας του
Σε εκτέλεση της συμφωνίας το
ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε σύμβαση
της τάξης των 230.000 ευρώ και
πάλι χωρίς τη δημοσίευση οε δύο
εφημερίδες και χωρίς να τεκμηριώνονται

τα κριτήρια επιλογής της
για την ανάληψη του έργου

ΤονΔεκέμβριο 20 1 3 τοΔ.Σ του
ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε την υλοποίηση

επτά δράσεων για τους ίδιους
σκοπούς συνάπτοντας συμβάσεις
συνολικού ύψους της τάξης των
1.300.000 ευρώ με αντικείμενο τη
δημιουργία και εκπομπή μηνυμάτων

σποτ για την γρίπη χωρίς τη
δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο
εφημερίδες Οι συμβάσεις υπογράφηκαν

παρά το γεγονός ότι ήδη
κατείχε αντίστοιχο σποτ προερχόμενο

από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου

για το οποίο είχε καταβάλει
δαπάνη για την προσαρμογή του
και ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει

δωρεάν τις εν λόγω
προβολές-μεταδόσεις Μάλιστα
όπως φαίνεται να προέκυψε από
την εισαγγελική έρευνα το τηλεοπτικό

και ραδιοφωνικό σποτγια τη
γρίπη παραδόθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ
σε χρόνο μεταγενέστερο της φερόμενης

προβολής του
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Διορισμοί γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού

Προσλαμβάνονται 2.440 άτομα στο ΕΣΥ
Αμεσα θα προκηρυχθούν

100 νέες θέσεις διασωστών

του ΕΚΑΒ

Σε
προσλήψεις 2 440 ατόμων

μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού

και λοιπού προσωπικού

για την ενίσχυση του ΕΣΥ
προχωρεί το υπουργείο Υγείας
Πρόκειται για 690 θέσεις μόνιμων
γιατρών από τις οποίες έχει ήδη
εγκριθεί η προκήρυξη 88 θέσεων
για την 3η Υγειονομική Περιφέρεια

Υ.ΠΕ ενώ προχωρούν οι
διαδικασίες για τις υπόλοιπες 602

Άμεσα θα προκηρυχθούν 100νέες
θέσεις μόνιμων διασωστών του
ΕΚΑΒ και έως το τέλος του μήνα

θα προκηρυχθούν 1.700 νέες θέσεις

μόνιμου λοιπού προσωπικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας έχουν ήδη
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ οι διορισμοί
345 μόνιμων γιατρών από παλαιότερες

προκηρύξεις που είχαν
παγώσει

Παράλληλα έχουν εκδοθεί τα
οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης

4Κ/2015 για την πλήρωση
125 θέσεων Π.Ε και 101 θέσεων

Υ.Ε μόνιμου λοιπού προσωπικού
και εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

της προκήρυξης
5Κ/2015 για την πλήρωση 690
νέων θέσεων μόνιμου λοιπού προσωπικού

Τ.Ε καιΔ.Ε Επίσης στις
26/01/2016 ορκίστηκαν 187 νέοι

διασώοτες του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ

Ο κύκλος των 3.500 προσλήψεων

μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού

και λοιπού προσωπικού
κλείνει στο αμέσως επόμενο διάστημα

με την προκήρυξη 2.440 αντίστοιχων

θέσεων αναφέρεται
στην σχετική ανακοίνωση

Όσο αφορά το επικουρικό ιατρικό

νοσηλευτικό καιλοιπό προσωπικό

έχει δοθεί παράταση έως
τις 30/09/2016 στις συμβάσεις περίπου

1.300 γιατρών και λοιπού
επικουρικού προσωπικού διορίστηκαν

480 επικουρικοί γιατροί
έως τις 31/12/2015 ενώ μέχρι τις
11/04/2016 είχαν διοριστεί άλλοι
282

Παράλληλα έχουν προκηρυ¬

χθεί 585 θέσεις λοιπού επικουρικού
προσωπικού με βάση τα στοιχεία

για τις ανάγκες των νοσοκομείων

Η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για τη συγκεκριμένη
προκήρυξη έληξε στις 1 1/04/2016

Τέλος έχουν διορισθεί 141 άτομα

σε θέσεις ιατρικού και λοιπού
προσωπικού στα νησιά του Ανατολικού

Αιγαίου μέσω του
προγράμματος

του ISF για την αντιμετώπιση

της προσφυγικής κρίσης
και έχει περατωθεί ο έλεγχος των
δικαιολογητικών και ξεκινούν άμεσα

οι τοποθετήσεις των 100
γιατρών και των 400 νοσηλευτών
ριών που θα στελεχώσουν τις
ΜΕΘ οι οποίες παρέμεναν κλειστές

λόγω έλλειψης προσωπικού
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Σε οκιώ έτη με αναστολή καταδικάστηκε ο Τομπούλογλου
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σε κάθειρξη οκτώ χρόνων με αναστολή

και χρηματικό ποινή 40.000
ευρώ καταδικάστηκε από τα Τριμελές

Εφετείο Κακουργημάτων
ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου

Αγλαΐα Κυριάκου Χάρης
Τομπούλογλου που είχε κατηγορηθεί

για είσπραξη παράνομα
χρημάτων από εταιρεία που είχε
αναλάβει έργο του νοσοκομείου

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο
τον Χάρη Τομπούλογλου για τις

κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης
της παθητικής δωροδοκίας

και της οπλοκατοχής επιβαλλον
τάς του αυστηρή ποινή χωρίς
όμως να τον οδηγήσει στη φυλακή

καθώς του δόθηκε αναστολή
στην έκτιση της ποινής

Η υπόθεση Τομπούλογλου που
είχε απασχολήσει τις δικαστικές
αρχές αφορούσε καταγγελίες
εταιρείας που είχε αναλάβει έργο
του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού

στο οποίο ο κατηγορούμενος
διετέλεσε διοικητής σύμφωνα

Για παράνομη είσπραξη
χρημάτων από εταιρεία
που είχε αναλάβει
έργο του νοσοκομείου
Αγλαΐα Κυριακού

με τις οποίες ο Χάρης Τομπούλογλου
ζήτησε 25.000 ευρώ για να

μην κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία
από διενεργούμενο διαγωνισμό

Ο ίδιος και ενώπιον του δικα¬

στηρίου αρνήθηκε τα καταγγελλόμενα
και μετά την έκδοση της

απόφασης δήλωσε ότι θα αγωνιστεί

μέχρι το τέλος της ζωής
του για να αποδείξει την αθωότητα

του
Το δικαστήριο έκανε δεκτή

την εισαγγελική πρόταση και
δεν του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά

που προτάθηκαν από την
υπεράσπισή του όπως εκείνο
του προτέρου εντίμου βίου ή της
καλής συμπεριφοράς μετά την
τέλεση της πράξης

Σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών
καταδικάστηκε για την ίδια υπόθεση

και στενός συνεργάτης του
Χάρη Τομπούλογλου ο Χρήστος
Τριανταφύλλου στον οποίο επίσης

δόθηκε αναστολή ενώ επιβλήθηκαν

και περιοριστικοί όροι
και στους δύο καταδικασθέντες

Αθώος κρίθηκε ο γιατρός Στέφανος

Μιχαλάκος ο οποίος είχε
κατηγορηθεί για την υπόθεση
δωροδοκίας Οι καταδικασθέντες
άσκησαν έφεση μετά την έκδοση
της απόφασης
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Αυξάνεται στο 24
από 23 ο υψηλός
συντελεστής ΦΠΑ
την 1η Ιουλίου
Ακριβότερα δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες

Εσοδα 500 εκατ προσδοκά η κυβέρνηση

Επιπλέον έσοδα ύψους 400-500
εκατ ευρώ προσδοκά η κυβέρνηση
από την αύξηση του υψηλού συντελεστή

ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία
μονάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες

έχει συμφωνηθεί με τους
δανειστές

Ειδικότερα από την 1η Ιουλίου
2016 ο υψηλός συντελεστής σχεδιάζεται

να διαμορφωθεί στο 24
από 23 ώστε να κλείσει μεγάλο
μέρος του δημοσιονομικού κενού
ύψους 1 του ΑΕΠ για τη διετία
2017-2018 να καλυφθεί το κενό
που έχει αφήσει n εξαίρεση των
ιδιωτικών σχολείων από τον ΦΠΑ
και να αποφευχθεί η αύξηση του
ΦΠΑ σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ Επίσης
συζητείται και η αύξηση του συντελεστή

ΦΠΑ για περιοδικό βιβλία
και εφημερίδες που σήμερα φορολογούνται

με 6

Το σχέδιο οδηγεί σε αυξήσεις
δεκάδων προϊόντων και υπηρεσιών

Μεταξύ άλλων ακριβότερα
θα γίνουν τα τυποποιημένα είδη
διατροφής μακαρόνια ρύζι αλεύρι

καφές κακάο αλλαντικά μαρμελάδες

σοκολάτες παγωτά φρυγανιές

κ.ά τα αναψυκτικά και
οι χυμοί Ακόμα αυξήσεις θα υπάρξουν

στον κλάδο εστίασης και στα
εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς

λεωφορεία αεροπλάνα πλοία
κ.ά και κόμιστρα ταξί

Πάντως έπειτα από πολλά χρόνια

αναπροσαρμογών στους συντελεστές

του ΦΠΑ προκύπτει ότι
τα συγκεκριμένα έσοδα μειώνονται
αντί να αυξάνονται Το 2015 εικόν
προϋπολογιστεί έσοδα από τον
ΦΠΑ ύψους 14,4 δισ ευρώ και τελικά

εισπράχθηκαν περί τα 13,6
δισ ευρώ Σελ 19
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Κλείδωσε αύξηση
στον υψηλό
συντελεστή ΦΠΑ
Θα διαμορφωθεί στο 24 από 23 από 1ης Ιουλίου 2016

Ανατιμήσεις σε χιλιάδες προϊόντα

Των ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
KOI ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέες ανατιμήσεις σε χιλιάδες προϊόντα

και υπηρεσίες φέρνει η αύξηση

του υψηλού συντελεστή
ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα

η οποία σύμφωνα με πληροφορίες

έχει συμφωνηθεί μεταξύ
κυβέρνησης και δανειστών

Η αύξηση αφορά τον υψηλό
συντελεστή o οποίος θα διαμορφωθεί

στο 24 από 23 την 1η
Ιουλίου 2016 με τριπλό στόχο
πρώτον να κλείσει μεγάλο μέρος
του δημοσιονομικού κενού ύψους
1 του ΑΕΠ για τη διετία 2017
2018 δεύτερον για να καλυφθεί
το κενό που είχε αφήσει η εξαίρεση

των ιδιωτικών σχολείων
από τον ΦΠΑ και τρίτον για να
αποφευχθεί η αύξηση των συντελεστών

ΦΠΑ σε ΔΕΗ και ΕΥ
ΔΑΠ Επίσης στις συζητήσεις
μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών
βρίσκεται και η αύξηση του συντελεστή

ΦΠΑ για περιοδικά βιβλία

και εφημερίδες που σήμερα
φορολογούνται με 6

Ανώτατος παράγοντας του
υπουργείου Οικονομικών αναφέρει

στην Κ ότι από την αναπροσαρμογή

του συντελεστή
υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν
στον προϋπολογισμό επιπλέον
400-500 εκατ ευρώ

Ωστόσο ύστερα από πολλά

χρόνια αναπροσαρμογών στους
συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας προκύπτει ότι τα
έσοδα από τον ΦΠΑ μειώνονται
αντί να αυξάνονται Συγκεκριμένα

το 2015 είχαν προϋπολογιστεί
έσοδα από τον ΦΠΑ ύψους 14,4
δισ ευρώ και εντέλει εισπράχθηκαν

περί τα 13,6 δισ ευρώ σημειώνεται

ότι από τον Ιούλιο του
2015 αυξήθηκαν οι συντελεστές
ενώ μετατοπίσθηκαν αρκετά προϊόντα

από τον συντελεστή 13
στο 23 Το 2014 τα έσοδα από

Το 2015 είχαν
προϋπολογιστεί
έσοδα από τον ΦΠΑ
ύψους 14,4 δισ
και εισπράχθηκαν περί

τα 13,6 δισ ευρώ
τον ΦΠΑ είχαν υπολογιστεί σε
13,89 δισ ευρώ ενώ στα ταμεία
του κράτους εισήλθαν περί τα
13,61 δισ ευρώ Με το σχέδιο της
κυβέρνησης από το δεύτερο εξάμηνο

του 2016 θα αυξηθούν τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που
βρίσκονται στον συντελεστή 23
κατά μία ποσοστιαία μονάδα Ειδικότερα

θα αυξηθούν
L Τυποποιημένα είδη διατρο¬

φής μακαρόνια ρύζι αλεύρι καφές

κακάο αλλαντικά μαρμελάδες

σοκολάτες παγωτά είδη
ζαχαροπλαστικής μπαχαρικό
προψημένο ψωμί προμαγειρε
μένα φαγητά ψωμί του τοστ φρυγανιές

κ.ά
2 Αναψυκτικά χυμοί
3 Εστίαση ταβέρνες εστιατόρια

catering
4 Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς

λεωφορεία αεροπλάνα
πλοία κ.ά και κόμιστρα ταξί

5 Υπηρεσίες από συγγραφείς
καλλιτέχνες συνθέτες

6 Επισκευή και συντήρηση
παλαιών κατοικιών

7 Ανθη φυτά
8 Αποχέτευση
9 Ζωοτροφές για κατοικίδια
Εκτός από τις ανωτέρω αλλαγές

ταν προσεχή Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί

και το δεύτερο κύμα αυξήσεων

στανησιά της χώρας μετά
την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος

μειωμένοι συντελεστές
κατά 30 συγκριτικά με την υπόλοιπη

χώρα που ίσχυε μέχρι πρότινος

Σημειώνεται ότι τον περασμένο

Οκτώβριο είχαν αναπροσαρμοσθεί

οι συντελεστές ΦΠΑ
σε Ρόδο Σαντορίνη Μύκονο Νάξο

Πάρο και Σκιάθο Επί της ουσίας

έχει καταργηθεί το ειδικό
καθεστώς των μειωμένων συντελεστών

στα νησιά και σταδιακά
σε όλα τα νησιά θα ισχύσουν οι

Τ Τ

ijjBiTO-fflT

Από την αναπροσαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ υπολογίζεται ότι θα
εισρεύσουν στον προϋπολογισμό επιπλέον 400-500 εκατ ευρώ αναφέρουν

από χο υπουργείο Οικονομικών

συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν
και στην υπόλοιπη Ελλάδα ήτοι
6 13 και 24 εφόσον συμφωνηθεί

από τις δύο πλευρές
Υπενθυμίζεται ότι στους συντελεστές

13 και 6 υπάγονται
• 13 ξενοδοχεία ενέργεια
ύδρευση και ορισμένα τρόφιμα
• 6 για φάρμακα βιβλία περιοδικό

εφημερίδες και εισιτήρια
θεάτρου

Ωστόσο στις προθέσεις της
κυβέρνησης είναι από το δεύτερο
κύμα αυξήσεων να εξαιρεθούν
τέσσερα νησιά Στα νησιά αυτά
εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες

προσφυγικές ροες και στόχος της
κυβέρνησης είναι να διευκολύνει
τόσο τους κατοίκους των νησιών
όσο και τους πρόσφυγες που παραμένουν

σε αυτά Συγκεκριμένα
η κυβέρνηση εξετάζει την εξαίρεση

των νησιών Λέσβος Χίος
Κως και Σάμος Με βάση τη νομοθεσία

οι αυξήσεις των συντελεστών

ΦΠΑ πρέπει να γίνουν
την In Ιουλίου 2016 Σε κάθε περίπτωση

η εξαίρεση των ανωτέρω
νησιών από τους αυξημένους
συντελεστές ΦΠΑ θα πρέπει να
συζητηθεί με τους επικεφαλής
των θεσμών
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