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ΣΥΜΦΩΝΟ
ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ Βελτιωμένο κατά 3,5 δια ευρώ το

mcS^Î πρωτογενές πλεόνασμα του α εξαμήνου
θεαματική βελτίωση τόσο στο

σκέλος των εσόδων όσο και σε εκείνο
των δαπανών καταγράφηκε στην πορεία

του προϋπολογισμού κατά το
πρώτο εξάμηνο με αποτέλεσμα να
σχηματισθεί πρωτογενές πλεόνασμα
2.478 εκατ ευρώ έναντι πρωτογενούς

πλεονάσματος 1 884 εκατ ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο το 201 5 και
στόχου για πρωτογενές έλλειμμα
1.033 εκατ ευρώ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικών τα καθαρά

τακτικά έσοδα ανήλθαν σε
20.971 εκατ ευρώ αυξημένα κατά
788 εκατ ευρώ ή 3,9 έναντι του
στόχου του προϋπολογισμού ενώ

γενικότερα

τα καθαρά έσοδα του κρατικού

προϋπολογισμού ανήλθαν σε
22.999 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 146 εκατ ευρώ ή 0,6
έναντι του στόχου

Αναφορικά με τις δαπάνες του κρατικού

προϋπολογισμού αυτές διαμορφώθηκαν

στα 23.996 εκατ ευρώ
μειωμένες κατά 3.350 εκατ ευρώ έναντι

του στόχου 27.346 εκατ ευρώ

ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού

ήταν 22.694 εκατ ευρώ
ή 2.467 εκατ ευρώ μικρότερες του
στόχου κυρίως λόγω της μείωσης
των πρωτογενών δαπανών κατά
2.100 εκατ ευρώ

Πιο αναλυτικά τα ίδια στοιχεία
δείχνουν ότι οι επιστροφές εσόδων
ανήλθαν σε 1 471 εκατ ευρώ σημειώνοντας

αύξηση κατά 180 εκατ ευρώ

έναντι του στόχου 1 292 εκατ ευρώ
ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2.028 εκατ

ευρώ μειωμένα κατά 642 εκατ
ευρώ έναντι του στόχου Ειδικά τον
Ιούνιο 20 1 6 το σύνολο των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού

ήταν 3.791 εκατ ευρώ μειωμένο
κατά 1 83 εκατ ευρώ σε σχέση με

τον μηνιαίο στόχο Τα καθαρά έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ

► Πρωτογενές
πλεόνασμα

2.478 εκατ ευρώ
έναντι στόχου
για πρωτογενές έλλειμμα
1.033 εκατ ευρώ

►Αύξπσπ τακτικών
εσόδων 3,9

πάνω από τον στόχο
τπν περίοδο
Ιανουαρίου Ιουνίου

θαν στα 3.708 εκατ ευρώ αυξημένα
έναντι του μηναίου στόχου κατά 1 5 εκατ

ευρώ Ο ι επιστροφές εσόδων τον
συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 266
εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση
κατά 52 εκατ ευρώ έναντι του μηνιαίου

στόχου του προϋπολογισμού
214 εκατ ευρώ

Την ίδια ώρα οι δαπάνες του τακτικού

προϋπολογισμού ήταν αυξη¬

μένες σε σχέση με την αντίστουπι περίοδο

του 201 5 κατά 606 εκατ ευρώ
Έχουν καταβληθεί επιπλέον 364 εκατ
ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων

119 εκατ ευρώ για την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση

της ανθρωπιστικής κρίσης

176 εκατ ευρώ για επιδοτήσεις
γεωργίας και 1 5 εκατ ευρώ για εξοπλιστικά

προγράμματα του υπουργείου

Εθνικής Άμυνας
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν

σε 1.302 εκατ ευρώ μειωμένες
κατά 883 εκατ ευρώ έναντι του στόχου

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο οι δαπάνες

του κρατικού προϋπολογισμού
ήταν 3.974 εκατ ευρώ μειωμένες κατά

6 1 2 εκατ ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου ενώ αυτές του τακτικού

προϋπολογισμού ήταν 3.786 εκατ
ευρώ μειωμένες κατά 100 εκατ ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1 88 εκατ

ευρώ μειωμένες κατά 512 εκατ
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Όροι και προϋποθέσεις για τπν πώλπσπ
των Φαρμάκων Γενικής Διάθεσπς

Υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό η Υπουργική Απόφαση ΥΑ
που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις

για τη δημιουργία της υποκατηγορίας
Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης ΓΕΔΙΦΑ

Η δημιουργία της υποκατηγορίας των ΓΕΔΙΦΑ

αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Αυγούστου

του 20 1 5 με τους θεσμούς Άμεσα
συγκροτήθηκε στον ΕΟΦ με τη συμμετοχή
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία
πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων με
σκοπό την εισαγωγή αυστηρών κριτηρίων για
την κατάρτιση του σχετικού υποκαταλόγου έτσι

ώστε να διασφαλιστεί η προάσπιση της
δημόσιας Υγείας Στην εισήγηση που κατέθεσε

η επιτροπή στον υπουργό Υγείας ο κατάλογος

των ΓΕΔΙΦΑ περιλαμβάνει 216 από τα
συνολικά 1.582 ΜΗΣΥΦΑ Κατά συνέπεια το
ποσοστό των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

που θα μπορούν να διατίθενται και εκτός

φαρμακείων δεν ξεπερνά το 13 Η εισήγηση

της επιτροπής υιοθετήθηκε και βάσει
αυτής συντάχθηκε η σχετική νομοθετική ρύθμιση

και ακολούθως η Υπουργική Απόφαση

Προϋπόθεση η κατάταξη
στα ΜΗΣΥΦΑ

Πιο συγκεκριμένα η Υ.Α προβλέπει ότι τα
φάρμακα που θα εντάσσονται στη συγκεκριμένη

υποκατηγορία θα πρέπει να έχουν ήδη
καταταγεί στην υποκατηγορία των Μη Συνταγογραφούμενων

Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ
να μη συντρέχουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα

για επανεξέταση της κατάταξής τους
να είναι φάρμακα αντιμετώπισης προφανούς
συμπτώματος π.χ κεφαλαλγία ναυτία κ.ά
οι οδηγίες τους να είναι απλές οι αλληλεπιδράσεις

τους με άλλες συχνά χορηγούμενες
θεραπείες να είναι ελάχιστες και εφόσον υπάρχουν

να είναι χαμηλού κινδύνου οι συνθήκες

φύλαξης και διακίνησης να είναι σύμφωνες

με τα εγκεκριμένα στοιχεία της άδειας
κυκλοφορίας τους οι συσκευασίες τους να είναι

μικρές έτσι ώστε η συνολική ποσότητα του
φαρμάκου να μην είναι δυνατό να θέσει σε

Και εκτός φαρμακείων
η πώληση 216 φαρμάκων

κίνδυνο τη ζωή του λήπτη και να μην υπάρχουν

σοβαρές και τεκμηριωμένες ενδείξεις από

τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία σε έγκριτα
περιοδικά που διαθέτουν κριτική επιτροπή
αξιολόγησης peer review για σοβαρούς κινδύνους

από τη μακροχρόνια χρήση των φαρμάκων

αυτών
Η εξωτερική συσκευασία των ΓΕΔΙΦΑ πρέπει

να φέρει ανεξίτηλο προτυπωμένο ευδιάκριτο

πράσινο κύκλο εντός του οποίου θα αναγράφεται

με πορτοκαλί χρώμα το αρκτικόλεξο
ΓΕΔΙΦΑ

Πότε επιτρέπεται
η λιανική πώληση ΓΕΔΙΦΑ

Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρονται αναλυτικά

οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν

οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας ΚΑΚ
για την κατάταξη των προϊόντων τους στην υποκατηγορία

ΓΕΔΙΦΑ
Η λιανική πώληση των ΓΕΔΙΦΑ επιτρέπεται
μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα φαρ¬

μακεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών που έχουν αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία

α υπεραγοράς τροφίμων
supermarkets και β παντοπωλείου Τα ΓΕΔΙΦΑ

θα πρέπει να βρίσκονται σε διαχωρισμένο

χώρο από τα υπόλοιπα προϊόντα σε

διακριτό χώρο με ευκρινή σήμανση Φάρμακα
Γενικής Διάθεσης ΓΕΔΙΦΑ Στον ίδιο χώρο

και σε σημείο εμφανές για τον καταναλωτή
θα τοποθετείται πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον

15X25 εκ με το ακόλουθο περιεχόμενο
Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε χώρο εκτός

φαρμακείου επιτρέπεται η πώληση μόνο φαρμάκων

που φέρουν στην εξωτερική τους συσκευασία

πράσινο κύκλο εντός του οποίου αναγράφεται

ΤΕΔΙΦΑ με πορτοκαλί χρώμα και
προειδοποιεί ότι η αλόγιστη χρήση φαρμάκων

εγκυμονεί κινδύνους Διαβάστε προσεκτικά

το φύλλο οδηγιών χρήσης κάθε φορά
που λαμβάνεται κάποιο φάρμακο Απαγορεύεται

η πώληση φαρμάκων σε άτομα κάτω των
18 ετών

Τέλος σημειώνεται ότι απαγορεύεται η πώληση

άνω των 2 συσκευασιών ΓΕΔΙΦΑ ανά
συναλλαγή

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ
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Καλύπτονται τα κενά
Την αναστολή της λειτουργίας του

Κοινωνικού Φαρμακείου Πάτρας αποφάσισε ο

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας ΦΣΑΧ μετά
τη νομοθέτηση της καθολικής ιατροφαρμακευτικής

κάλυψης των πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής

ικανότητας από το υπουργείο Υγείας
Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι το κοινωνικό

φαρμακείο έπειτα από 6 χρόνια λειτουργίας
και έπειτα από τη θέσπιση της πρόσβασης

όλων των πολιτών στις δομές Υγείας κλείνει τον
κύκλο του ως δομή στήριξης των ανασφάλιστων
συμπολιτών μας αφού όπως επισημαίνει δεν
υφίσταται πλέον ομάδα αναφοράς για τη λειτουργία

του κοινωνικού φαρμακείου
Εφεξής ο ΦΣΑΧ θα συγκεντρώνει μόνο φάρ¬

μακα και φαρμακευτικό υλικό για τα ιδρύματα
της περιοχής ειδικά για όσα δεν επιδοτούνται
από την πολιτεία

Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης δομές αλληλεγγύης

κλήθηκαν να υποκαταστήσουν το
κράτος σε ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της
Υγείας φτιάχνοντας ένα δίχτυ προστασίας για
τις πιο ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού
που δοκιμάστηκαν από τις επιπτώσεις της λιτότητας

Οι εκκρεμότητες στον χώρο της Υγείας
είναι ακόμη πολλές αλλά το κλίμα φαίνεται να

αρχίζει να αντιστρέφεται με αργό αλλά σταθερό
ρυθμό

Μ.ΚΑΛ
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ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ AM ΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΑΚΗ

Βάζουν κόφτη
και Otis
διαγνωστικέε
εξετάσει
Νέους

περιορισμούς στην ηλεκτρονική

παραπομπή των διαγνωστικών

εξετάσεων ορίζει
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας Παύλου Πολάκη Πλέον οι γιατροί
όταν συνταγογραφούν παραπεμπτικά
θα πρέπει να διαχωρίζουν τις εξετάσεις
Διάγνωσης οι οποίες επιτρέπονται

μόνο μία φορά το μήνα και για τον ίδιο
ΑΜΚΑ και τις εξετάσεις Παρακολούθησης

μιας νόσου που επιτρέπονται για το
διάστημα περιοδικότητας

Ο θεράπων ιατρός θα έχει τη δυνατότητα

να παραπέμπει για εξετάσεις αν
τις κρίνει απαραίτητες για την κλινική
διερεύνηση του ασθενούς επιλέγοντας

ένα πεδίο με τον προσδιορισμό
Εξαιρούμενες που θα συνοδεύεται

ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ

ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΒΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟ 15

από αιτιολογία Βέβαια για την αποφυγή

κατάχρησης του δικαιώματος
των εξαιρέσεων έχει προβλεφθεί μια
δικλίδα ασφαλείας

Οταν για ένα γιατρό το ποσοστό
επιλογής του πεδίου Εξαιρούμενες
υπερβεί το 1 5 θα υπάρχει σχετικό
ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης
πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού

ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται
και ο ΕΟΠΥΎ με την έκδοση του παραπεμπτικού

για περαιτέρω διερεύνηση
αυτών των εξαιρέσεων αναφέρεται
στην απόφαση To ποσοστό υπέρβασης

υπολογίζεται από το σύνολο των
διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγο
γράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός
ημερολογιακού έτους 1/1-31/12 Η

υπέρβαση θα καταγράφεται εφόσον
ο ιατρός ξεπερνά το 20 του μέσου
παραπεμπτικού

Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται
τόσο ο ιατρός με ειδικό μήνυμα

στην οθόνη του Η/Υ του όσο και ο ΕΟΠΥΎ

γράφει η απόφαση
Μ.-Ν ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

1*4 ΗΜΗρ
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► ► ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ανάγκη για
εθνικό σχέδιο
μεταμοσχεύσεων
ΤΟ ΘΕΜΑ της έλλειψης δωρητών οργάνων

και του πολύ μικρού αριθμού
μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας τέθηκε
σε χθεσινή ευρεία σύσκεψη ανάμεσα
στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
και στελέχη του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων ΕΟΜ

Ο υπουργός Υγείας τόνισε την ανάγκη

κατάρτισης ενός εθνικού σχεδίου
μεταμοσχεύσεων Σύμφωνα με τον κ
Ξανθό η παρέμβαση πρέπει να κινηθεί

σε δύο επίπεδα Αφενός πρέπει να
αυξηθεί η δωρεά οργάνων και επομένως

να αυξηθούν και τα διαθέσιμα
μοσχεύματα Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσα από δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης

και ενεργού συναίνεσης
του πληθυσμού Το δεύτερο επίπεδο
αφορά στην αναβαθμισμένη λειτουργική

υποστήριξη των μεταμοσχεύσεων
με ενίσχυση των Ειδικών Κέντρων

και κυρίως των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας που αποτελούν ίσως τον
κρισιμότερο κρίκο

Τα τελευταία χρόνια οι δότες έπεσαν

στους 3,5/1 εκατ ενώ ο μ.ό στην
Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 1 8 δότες/1
εκατ Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν

στο ότι τα θέματα του συστήματος

μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας
έμπαιναν πολύ χαμηλά στην ατζέντα
των εκάστοτε ηγεσιών του υπουργείου

Υγείας ανέφερε ο πρόεδρος του
ΕΟΜ Ανδρέας Καραμπίνης

Μ Ν ΓΕΩΡΓ
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10 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΓΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΜΥΑΛΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ENDEAVOR GREECE ΓΙΑ TO BRAIN DRAIN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ εξαγωγών σε
ανθρώπινο δυναμικό
Το

ανθρώπινο δυναμικό της χώρας
μας αποτελεί το νούμερο ένα εξαγόμενο

προϊόν της Αυτό προκύπτει

από έρευνα της Endeavor Greece
διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού
στήριξης της επιχειρηματικότητας όπου
καταγράφονται η προστιθέμενη αξία και
τα φορολογικό έσοδα που δημιουργούν
στις χώρες υποδοχής οι Ελληνες που
έφυγαν για το εξωτερικό κατό τη διάρκεια

της κρίσης 2008-201 6
Επικαλούμενη στοιχεία από τις χώρες

υποδοχής και από εγχώριες έρευνες η
Endeavor Greece υποστηρίζει πως η

φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου το λεγόμενο
brain drain από τον Ιανουάριο 2008

μέχρι σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 350.000
εκτίμηση Endeavor και 427.000 εκτίμηση

Τραπέζης της Ελλάδος ατόμων
Οι άνθρωποι αυτοί κυρίως ανώτερης

και ανώτατης εκπαίδευσης υπολογίζεται

πως συνεισφέρουν ετησίως 12.9
δισ ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής
πρωτίστως Γερμανία και Αγγλία Εξαιρετικά

σημαντική είναι και η συμβολή
τους σε επίπεδο φορολογικών εσόδων
η οποία αγγίζει τα 9,1 δια ευρώ εκ των
οποίων €7,9 δια σε φόρους εισοδήματος

και εισφορές και €1 2 δια σε ΦΠΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

D ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

Αξιοσημείωτο είναι πως αθροιστικά από
το 2008 μέχρι και σήμερα οι Ελληνες
του brain drain έχουν παραγάγει περισσότερα

από 50 δια ευρώ ΑΕΠ στις
νέες πατρίδες τους Σύμφωνα δε με
την Endeavor το ελληνικό κράτος έχει
δαπανήσει περί τα 8 δια ευρώ για την
εκπαίδευσή τους

Τα άλλα προϊόντα
Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει κατακτήσει

την κορυφή στη λίστα με τα
εξαγόμενα προϊόντα της χώρας σε
επίπεδο αξίας ακολουθούν τα προϊόντα
πετρελαίου 7,2 δια ευρώ τα προϊόντα
αλουμινίου 1 3 δια ευρώ τα φάρμακα

Η φυγή νέων
επιστημόνων από το 2008
μέχρι σήμερα κυμαίνεται
μεταξύ 350.000 και
427.000 ατόμων

0,7 δια ευρώ το ελαιόλαδο 0,5 δια
ευρώ τα ψάρια οι ελιές τα προϊόντα
καπνού τα πληροφοριακά συστήματα
και τα τυροκομικά προϊόντα με 0,4 δια
ευρώ το βαμβάκι και τα ροδάκινα 0,3
δια ευρώ

Προφανώς ενώ στις εξαγωγές προϊόντων

το παραγόμενο εισόδημα συγκεντρώνεται

στην Ελλάδα η δραστηριότητα

των Ελλήνων του εξωτερικού
ωφελεί κατά κύριο λόγο και βραχυ/μεσο
πρόθεσμα τις χώρες υποδοχής όπως
υπογραμμίζει η Endeavor σε σχετική
ανακοίνωσή της

Την ίδια ώρα η έρευνα του οργανισμού

καταλήγει στο συμπέρασμα πως
περισσότεροι εργαζόμενοι 49 παρά
άνεργοι 43 επιθυμούν να φύγουν
από την Ελλάδα αναζητώντας καλύτερες
ευκαιρίες εξέλιξης και ένα σταθερότερο
περιβάλλον Ως βασικότεροι λόγοι αυτής
της πρόθεσης αναφέρονται κυρίως το
υψηλό μη μισθολογικό κόστος που συμπιέζει

περισσότερο τους ήδη χαμηλούς
μισθούς η απουσία προοπτικής επαγγελματικής

εξέλιξης αλλά και η απουσία ευρύτερου

αναπτυξιακού πλάνου θετικού
αφηγήματος και προοπτικής σε επίπεδο

χώρας

ν ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

Βασικά δεν έφυγα
με έφυγαν
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ όταν φεύγεις από
τη χώρα σου την οικογένειά σου
και τους φίλους σου για να πας να
ζήσεις σε μια άλλη χώρα είναι αρκετά
δύσκολο Είσαι άγνωστος μεταξύ
αγνώστων Πρέπει να τα αρχίσεις όλα
από την αρχή Εγώ στάθηκα βέβαια
τυχερή γιατί συνάντησα γρήγορα κι
άλλους Ελληνες όπου έγιναν φίλοι
μου Βασικά δεν έφυγα με έφυγαν
Οι συνθήκες εργασίας στη Γαλλία
και συγκεκριμένα εδώ όπου είμαι
εγώ είναι πάρα πολύ καλές συγκρινόμενες με αυτές της
Ελλάδος Καλός μισθός δύο ρεπό την εβδομάδα 8ωρο
κανονικό και αν υπάρξουν υπερωρίες πληρώνονται από το
πρώτο λεπτό Προς το παρόν δεν σκοπεύω να γυρίσω

► ► ΛΑΪΔΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Εδώ οι υπερωρίες
πληρώνονται
ΑΡΧΙΚΑ έφυγα για δύο χρόνια για
μεταπτυχιακό τα οποία τελικά έγιναν
τέσσερα Δεδομένου ότι πήγα σαν
φοιτήτρια γνώρισα άτομα πολύ
εύκολα και δεν αντιμετώπισα κάποιο

πρόβλημα προσαρμογής για να είμαι
ειλικρινής Στο διάστημα αυτό είχα
τη δυνατότητα να δουλέψω και να
γνωρίσω ένα εργασιακό περιβάλλον
πολύ διαφορετικό από το ελληνικό
Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας είναι
37,5 ανά εβδομάδα οι υπερωρίες
πληρώνονται και πολλές φορές μπορείς να δουλέψεις κι από
το σπίτι ανάλογα πάντα τον τομέα Αυτό που με δυσκόλεψε
ήταν η γλώσσα Προς το παρόν γυρνάω στην Ελλάδα κι
ελπίζω να φέρω κάτι απ ό,τι έμαθα εκεί

Εκτιμήσεις νια διαρροή ταλέντων

350.000-427.000
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ
BRAIN
DRAIN
στις χώρες

Ι υποδοχής

€7.9δκ
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

€ΐ,2&α
ΦΠΑ

€8
Η ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ TOY BRAIN DRAIN
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

12,9Ανθρώπινο κεφάλαιο

Προϊόντα πετρελαίου I 7,2

Προϊόντα αλουμινίου 1.3

Φάρμακα θ,7

Ελαιόλαδο θ.5

Ψάρια θ,4

Ελιές θ,4

Προϊόντα καπνού θ,4
Πληροφοριακά

συστήματα θ.4

Τυροκομικά προϊόντα

Βαμβάκι

Ροδάκινα

0.4

0,3

0,3

ΑΞΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΕ ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Χαμηλοί
μισθοί

υψηλό μη
μισθολογικό

κόστος

Βασικοί λόγοι

Απουσία
προοπτικής

επαγγελματικής
εξέλιξης

Απουσία
αναπτυξιακού

πλάνου και
προοπτικής σε
επίπεδο χώρας

Πηγές Ανάλυση Endeavor ΟΟΣΑ ΤτΕ ΠΣΕ Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εξανωνέων Α.ΔΙ.Π Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
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Νέες δεσμεύσεις στις διαγνωστικές εξετάσεις ΕΟΠΥΥ
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Νέους περιορισμούς στη συχνότητα
αλλά και στο είδος των διαγνωστικών 

εξετάσεων που γράφουν
οι γιατροί στους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ προωθεί το υπουργείο
Υγείας, με στόχο τον εξορθολο-
γισμό και τη συγκράτηση της δαπάνης 

για τις διαγνωστικές εξετάσεις 

κοντά στα «μεγέθη» του
προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Με υπουργική απόφαση που
υπογράφει ο αναπλ. υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης και η
οποία δημοσιεύθηκε χθες στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαχωρίζονται 

κατά τη συνταγογρά-
φηση ποιες εξετάσεις επιτρέπεται
να γράφει ένας γιατρός προκειμένου 

να γίνει n διάγνωση στον
ασθενή και ποιες εξετάσεις για
παρακολούθηση, ανάλογα με την
ειδικότητά του, ενώ τίθενται όρια
και στην περιοδικότητα με την
οποία γράφονται οι εξετάσεις πα¬

ρακολούθησης. Ειδικότερα, στα
παραπεμπτικό των διαγνωστικών
εξετάσεων που εκδίδονται από
την ηλεκτρονική συνταγογράφη-
ση (e-prescription) που διαχειρίζεται 

η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται
πεδία που αναγράφουν «Διάγνωση» 

και «Παρακολούθηση». Ο γιατρός, 

αφού πρώτα επιλέξει κωδικό
νόσου (ICD-10), επιλέγει υποχρεωτικά 

είτε «Διάγνωση» είτε «Παρακολούθηση» 

και αναλόγως θα
ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις που μπορεί να
γράψει. Οι εξετάσεις «διάγνωσης»
επιτρέπονται μόνο μία φορά τον
μήνα για την ίδια νόσο και τον
ίδιο ασθενή. Για τις εξετάσεις
«παρακολούθησης» καθορίζεται
με την υπουργική απόφαση διάστημα 

περιοδικότητας.
Στον γιατρό δίνεται η δυνατότητα 

και των εξαιρέσεων από
τον κανόνα, οι οποίες όμως θα
πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολογία. 

Επίσης, εάν οι «εξαιρέ¬

σεις» για έναν γιατρό υπερβούν
το 15% του συνόλου των εξετάσεων 

που συνταγογραφεί στη
διάρκεια ενός έτους, θα ενημερώνεται 

πάραυτα ο ΕΟΠΥΥ για
διερεύνηση. Ειδικό καθεστώς
ισχύει για τα «πακέτα εξετάσεων»

Στόχος, ο εξορθολογι-
σμός και η συγκράτηση
της δαπάνης κοντά
σία «μεγέθη»
του προϋπολογισμού
του Οργανισμού.

που αφορούν τα χρόνια νοσήματα
καθώς η ένταξή τους στο σύστημα 

της ηλεκτρονικής συνταγο-
γράφησης γίνεται σε διασύνδεση
με θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται 

και ο υπολογισμός της

μέσης δαπάνης ανά παραπεμπτικό 
της κάθε ειδικότητας ανάλογα 

με τον κωδικό νόσου (ICD-
10). Οταν ο γιατρός ξεπερνά το
20% του μέσου παραπεμπτικού
Θα καταγράφεται η υπέρβαση
και Θα ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ.

Εφαρμογή τον Οκτώβριο
Σύμφωνα με την υπουργική

απόφαση, η ένταξη των κανόνων
στο σύστημα ηλεκτρονικής συν-
ταγογράφησης θα έπρεπε να είχε
γίνει έως σήμερα, ώστε να αρχίζουν 

να εφαρμόζονται από αύριο!
Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου
Υγείας ανέφεραν στην «Κ» ότι
θα υπάρξει τροποποίηση της απόφασης 

ως προς την ημερομηνία
και εκτιμάται πως πλήρης εφαρμογή 

των κανόνων Θα γίνει τελικό
τον προσεχή Οκτώβριο.

Ο στόχος για τους νέους κανόνες 

συνταγογράφησης είναι
η συγκράτηση της δαπάνης για
τις διαγνωστικές εξετάσεις όσο

το δυνατόν πιο «κοντά» στον
σχετικό κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό, 

που για φέτος ανέρχεται
στα 315 εκατομμύρια ευρώ. Παρά
τη μείωση του κόστους των διαγνωστικών 

εξετάσεων, ήδη καταγράφονται 

υπερβάσεις στη δαπάνη 

η οποία εκτιμάται ότι στο
τέλος του έτους θα φτάσει περίπου 

τα 370 εκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται, πάντως, ότι πέρυσι
η δαπάνη είχε φτάσει τα 553 εκα-
τομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, 

ο ΕΟΠΥΥ έχει εκδώσει
οκτώ κανόνες συνταγογράφησης
για τον εξορθολογισμό της δαπάνης. 

Προς το παρόν, έχουν τεθεί 

σε εφαρμογή στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
από την ΗΔΙΚΑ μόνο οι μισοί,
γεγονός που έχει προκαλέσει την
έντονη αντίδραση των εκπροσώπων 

των διαγνωστικών κέντρων 

που θα κληθούν να επιστρέψουν 

και φέτος την όποια
υπέρβαση μέσω του claw back.
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Φάρμακα στα σούπερ μάρκετ
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ανοιξε διάπλατα ο δρόμος για την
πώληση μη συνταγογραφούμε
νων φαρμάκων από τα σούπερ
μάρκετ Η υπουργική απόφαση
που καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη δημιουργία
της υποκατηγορίας των φαρμάκων

γενικής διάθεσης ΓΕΔΙΦΑ
και την πώλησή τους εκτός φαρμακείων

υπεγράφη την περασμένη
Πέμπτη από τον υπουργό Υγείας
Τώρα απομένει οι φαρμακευτικές

εταιρείες να υποβάλουν
στον ΕΟΦ αίτημα για την κατάταξη

των προϊόντων τους στη λίστα

με τα ΓΕΔΙΦΑ και η κατάρτιση
της λίστας προκειμένου να

δουν οι καταναλωτές φάρμακα
στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση η λιανική πώληση των
ΓΕΔΙΦΑ επιτρέπεται μόνο από
τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία

και τα καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών
που έχουν αδειοδοτηθεί για τη
λειτουργία υπεραγοράς τροφίμων
σούπερ μάρκετ και παντοπωλείου

Επίσης απαγορεύεται η
πώληση άνω των δύο συσκευασιών

ΓΕΔΙΦΑ ανά συναλλαγή Η
εξωτερική συσκευασία των ΓΕΔΙΦΑ

πρέπει να φέρει ανεξίτηλο
προτυπωμένο ευδιάκριτο πράσινο

κύκλο μέσα στον οποίο Θα
αναγράφεται με πορτοκαλί χρώμα
το αρκτικόλεξο ΓΕΔΙΦΑ Τα
συγκεκριμένα σκευάσματα όταν
πωλούνται από τα σούπερ μάρκετ

θα πρέπει να βρίσκονται σε
διαχωρισμένο χώρο από τα υπόλοιπα

προϊόντα που θα έχει σε

Διαχωρισμένος χώρος των σούπερ
μάρκει Θα φιλοξενεί τα ΓΕΔΙΦΑ

Υπεγράφη η υπουργική
απόφαση για την
πώληση φαρμάκων
γενικής διάθεσης
εκτός φαρμακείων
εμφανές σημείο τη σήμανση
Φάρμακα Γενικής Διάθεσης-ΓΈ

ΔΙΦΑ Στον ίδιο χώρο θα τοποθετείται

πινακίδα διαστάσεων
τουλάχιστον 15x25 εκατοστά
στην οποία θα αναγράφονται τα
εξής Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε
χώρο εκτός φαρμακείου επιτρέπεται

η πώληση μόνο φαρμάκων
που φέρουν στην εξωτερική τους
συσκευασία πράσινο κύκλο εντός
του οποίου αναγράφεται ΓΕΔΙΦΑ

με πορτοκαλί χρώμα και προειδοποιεί

ότι n αλόγιστη χρήση

φαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους
Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο
οδηγιών χρήσης κάθε φορά που
λαμβάνετε κάποιο φάρμακο Απαγορεύεται

η πώληση φαρμάκων
σε άτομα κάτω των 18 ετών

Στην υπουργική απόφαση αναφέρονται

αναλυτικά τα βήματα
που θα πρέπει να ακολουθήσουν
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικών σκευασμάτων
για την κατάταξη των προϊόντων
τους στην υποκατηγορία ΓΕΔΙΦΑ
Οσα φάρμακα εντάσσονται στα
ΓΕΔΙΦΑ πρέπει μεταξύ άλλων
να έχουν ήδη χαρακτηριστεί
ΜΗΣΥΦΑ να είναι φάρμακα αντιμετώπισης

προφανούς συμπτώματος

πjî κεφαλαλγίας ναυτίας

κ.ά οι οδηγίες τους να είναι
απλές οι αλληλεπιδράσεις τους
με άλλες συχνά χορηγούμενες
θεραπείες ελάχιστες και χαμηλού
κινδύνου και οι συσκευασίες να
είναι μικρές Σύμφωνα με την
εισήγηση ειδικής επιτροπής του
ΕΟΦ αυτά τα χαρακτηριστικά
διαθέτουν 216 από τα συνολικά
1.582 ΜΗΣΥΦΑ ποσοστό 13
που σημαίνει ότι o αριθμός των
φαρμάκων που θα βρίσκονται
στη λίστα με τα ΓΕΔΙΦΑ δεν θα
πρέπει να ξεπερνάει τα 216

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα
πώλησης μη συνταγογραφούμε
νων φαρμάκων και εκτός από τα
φαρμακεία αποτελεί μέρος της
συμφωνίας του Αυγούστου του
2015 με τους δανειστές Πρόκειται
για πάγιο αίτημα της τρόικας που
είχε πρωτοδιατυπωθεί με ένταση
το 2012 και που έως το περασμένο
καλοκαίρι είχε καταφέρει με διάφορους

ελιγμούς να αποφύγει
η ελληνική πλευρά
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Ανθρώπινο δυναμικό 1 εξαγόμενο προϊόν της Ελλάδας

Εκτιμήσεις
για διαρροή ταλέντου 350.000-427.000
01.2008-06.2016

Ετήσια συμβολή των Ελλήνων του brain drain στις χώρες υποδοχής

Αξία ελληνικών εξαγωγών σε δισ €

12,9ft 9,1 δια €
φορολογικά έσοδα

Δαπάνη
εκπαίδευσης
Ελλήνων
του brain drain
από το ελληνικό κράτος

Επιθυμία
μετανάστευσης
Ερνοίόμενοι Ανεργοι

8δ»σ €

49 43

Βασικοί λόγοι
I Χαμηλοί μισθοί υψηλό μη μιοβολογικο umtcx

I Αηοιχ!.οηροοπτ.ΐ(ΐχΕΠογνΕλι»™.χεί£λιΐη

I Αηουοιο ovomu&txou πλάνου ωι προοπτικής
oc Επίπεδο χώρος

eNDeavoR

12,9 I Ανθρώπινο κεφάλαιο Ι

Προϊόντα πετρελαίου ϊ
Προϊόντα αλουμινίου I

ΦάρμακαI Ελαιόλαδο 4
0,4 Ι Ψάρια

0,4 I Ελιές

0,4 Προϊόντα καπνού

0.4 J Πληροφοριακά συστήματα a
0.4 1 Τυροκομικά προιονια ψ

1 Βαμβάκι

1 Ροδάκινα à
Endeavor Η δραστηριότητα των Ελλήνων του εξωτερικού ωφελεί κατά κύριο λόγο τις χώρες υποδοχής τους

Απώλειες πάνω από 50 δισ ευρωΑΕΠ
στηνΕλλάδαλόγω του braindrain
Περισσότερα

από 50 δισ
euρω ΑΕΠ έχουν παράξει
από την αρχή της κρίσης

στις νέες πατρίδες τους οι Έλληνες

του brain drain συμφωνά
με εκτιμήσεις της Endeavor Greece

σε μελέτη της οποίας καταγράφεται

η προστιθέμενη αξία και
τα φορολογικά έσοδα που δημιουργούν

στις χώρες υποδοχής οι
Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό

από τσν Ιανουάριο του 2008

μέχρι τον Ιούνιο του 2016
Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς

μη κερδοσκοπικού οργανισμού

στήριξης της επιχειρημα
πκότητας η εκτιμώμενη φυγή ανθρώπινου

κεφολαίου από τον Ιανουάριο

του 2008 μέχρι σήμερα κυμαίνεται

μεταξύ 350.000 εκτίμηση
Endeavor και 427.000 εκτίμηση

ΤτΕ ενώ υπολογίζεται ότι
οι άνθρωποι αυτοί κυρίως ανώτερης

και ανώτατης εκπαίδευσης
ουνεισφέρουν ετησίως 12,9 δισ
ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής

που είναι κυρίως η Γερμανία
και η Αγγλία και 9,1 δισ.ευρώσε
φορολογικά έσοδα εκ των οποίων

7,9 δισ ευρώ σε φορους εισο¬

δήματος και εισφορές και 1 2 δισ
ευρώ σε ΦΠΑ αθροιστικά από το
2008 μέχρι και οτίμερο

Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι
το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό

κράτος για την εκπαίδευση
των ανθρώπων αυτών υπολογίζεται

στα 8 δισ ευρώ ενώ εντυπωσιάζουν

τα στοιχεία που δείχνουν

ότι μεταξύ των εξαγόμενων
προϊόντων της χώρας το αν¬

θρώπινο δυναμικό κατέχει την
πρώτη θέση σε αξία ήτοι l 2,9 δισ
ευρώ Ακολουθούν τα προϊόντα
πετρελαίου με 7,2 δισ ευρώ τα
προϊόντα αλουμινίου με 1,3 δισ
ευρώ τα φάρμακα με 0,7 δια ευρώ

το ελαιόλαδο 0,5 δισ ευρώ τα
ψάρια με 0,4 δια ευρώ όπως και
οι ελιές τα προϊόντα καπνού τα
πληροφοριακά σηστηματα και τα
τυροκομικά προϊόντα το βαμβάκι

με 0,3 δισ ευρώ όπως και τα ρο
δάκινα

Kot business drain
Αξίζει να σημειωθεί οτι οι απώλειες με ορούς ΑΕΠ από την τάση brain
drain πολλαπλασιάζονται αν σ αυτές συνυπολογιστούν τα έσοδα που

στερείται η εθνική οικονομία αηο τις εταιρείες που μεταναστεύουν
κάθε χρόνο έκτος Ελλάδος αναζητώντας ευνοϊκότερο επιχειρηματικό
περιβάλλον και λιγότερους φόρους Πρόσφατη έρευνα της Endeavor
Greece έδειξε ότι δυο στις πέντε εηιχειριίσεις 39 εξετάζουν το

ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό Μάλιστα η

μερίδα αυτη της αγοράς έχει διπλασιαστεί σε σχέση με tov περασμένο
Ιούλιο μετα την επιβολή των κεφαλαιακών s λεγχων και της τραπεζικής
αργίας Με άλλα λογία περισσότερες από 9.000 μικρές μεσαίες και

μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μελετούν τα υπέρ και τα κατά της
μεταφοράς τους σε χωρα του εξωτερικού Οι κλάδοι των οποίων οι

εταιρείες θεωρούν πιο πιθανή τη μεταφορά έδρας τους στο εξωτερικό
είναι η τεχνολογία και η υγεία Αντίθετα στον αγροτικό τομέα και σια
καταναλωτικά προϊόντα οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις 80
επιθυμούν την παραμονή τους σ τη χωρα

θα πρέπει να σημειωθεί ότι προ
φανώς ενώ στις εξαγωγές προ
ιόντων το παρογόμενο εισόδημα
συγκεντρώνεται στην Ελλάδα η

δροστηριότητα των Ελλήνων του
εξωτερικού οαφελεί κατά κύριο λόγο

τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο
και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
τις χώρες υποδοχής τους Συμφωνά

με τους αναλυτές της Endeavor

είναι χαρακτηριστικό όπ την
επιθυμία να φύγουν από τη χώρα
αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες
εξέλιξης και ένα σταθερότερο περιβάλλον

εκφράζουν κατά κύριο
λόγο οι εργαζόμενοι 49 και λιγότερο

οι άνεργοι 43 Κι αυτό
σημαίνει ότι π διαρροή ταλέντου
αποτελεί σημανηκό πρόβλημα για
τις εταιρείες στη χώρα μας με επιτυχημένη

πορεία και προοπτική
ανάπτυξης καθώς έχουν ανάγκη
για καταρτισμένο προσωπικό αλλά

αντιμετωπίζουν αυξανόμενη
δυσκολία να κρατήσουν τα ταλέντα
στην Ελλάδα ή να τους δώσουν κί¬

νητρα για να επισιρέψουν Οι βασικοί

λόγοι ε ίναι κυρίως το υψηλό

μη μισθολογικό κόστος που
συμπιέζει περισσότερα τους ήδη
χαμηλούς μισθούς η απουσία
προοπτικής επαγγελματικής εξέλιξης

αλλά και η απουσία ευρύτερου

αναπτυξιακού πλάνου θειικού

αφηγήμαιος και προοπτικής

σε επίπεδο χώρας

Σημειώνεται όιι σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα ιο ανθρώπινο δυναμικό

nou φεύγει από τη χώρα
μπορεί να φέρει πίσω ιεχνογνω
σία και καινοιόμες ιδέες και να
βοηθήσει οιην εξέλιξη της ε-γχώ
ριας αγοράς I Ία να γίνει όμως ατι
ιό πρέπει να βελτιωθεί to οικονομικό

περιβάλλον να αναστραφούν
οι αιτίες μετανάστευσης ιους και
να τους δοθεί η δυναιότηια να
απορροφηθούν σε υγιείς εταιρείες

με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

ή να δημιουργήσουν δικές
ιοιις εταιρείες αξιοποιώντας την
εμπειρία και πς γνώσεις που απέκτησαν

διεθν<ός
ISID:I03H1432 10381244
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Το πάγωμα των δαπανών φούσκωνα το πλεόνασμα

4.000

3.000

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μώος Ιούνιος

Σε πλεόνασμα ύψους 2,478 δια ευρω διαμορφώθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου 201 6 το πρωτογενές
αποτέλεσμα έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1 884 δισ ευρω για την ίδια περίοδο το 201 5 και στόχου για πρωτογενές

έλλειμμα 1 033 δια ευρω Το πλεόνασμα αυτό εμφανίστηκε και της υπέρβασης του στόχου στο σκέλος των
εσόδων αλλά και της υπερσυγκράτησης των δαπανών 5
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WTa δύσκολα για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού
κατά τη φετινή χρονιά τώρα ξεκινούν καθώς στο δεύτερο

εξάμηνο τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού θα πρέπει
να φτάσουν στα 28,1 36 δισ ευρώ και να ξεπεράσουν τα έσοδα
του πρώτου εξαμήνου κατά 7,165 δισ ευρώ

προϋπολογισμός Στα 20,971 δισ σι εισροές σία δημόσια ταμεία κατά τσ α εξάμηνο Στα 2,478 διο το πρωτογενές πλεόνασμα

Απόκλιση 183 εκατ στα έσοδατον Ιούνιο
Του Θάνου Τσίρου
ttsirost0naftemporiki.gr

Απόκλιση

183 εκατ ευρώ
καταγράφηκε στα καθαρά

έσοδα του Ιουνίου σύμφωνα

με τα προσωρινά στοιχεία
εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού

για τον προηγού
μενο μήνα Στο σκέλος των εσόδων

εξακολουθεί να υπάρχει μαξιλάρι

ασφαλείας δεδομένου
ότι στο εξάμηνο τα έσοδα ξεπέρασαν

κατά 788 εκατ ευρώ τις
προβλέψεις συγκεντρώθηκαν
20,971 δισ ευρώ έναντι στόχου
20,183 δια ευρώ

Ωστόσο τα δύσκολα για την
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού

κατά τη φετινή χρονιά
τώρα ξεκινούν Είναι ενδεικτικό
ότι στο δεύτερο εξάμηνο τα έσοδα

του τακτικού προϋπολογισμού
θα πρέπει να φτάσουν σε

28,136 δισ ευρώ και να ξεπεράσουν
τα έσοδα που μαζεύτηκαν

στο πρώτο εξάμηνο κατά 7,165
δισ ευρώ Για να καλυφθεί αυτή

n διαφορά θα πρέπει όχι μόνο
να εισηραχθεί στο ακέραιο ο

ΕΝΦΙΑ ο φόρος εισοδήματος φυσικών

και νομικών προσώπων
καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας
του 20 1 7 αλλά και να εκπληρωθούν

οι στόχοι για την είσπροξπ
του ΦΠΑ

Το σύνολο των καθαρών εσόδων

του κροτικού προϋπολογισμού
τον Ιούνιο ανήλθε σε 3,791

δισ ευρώ μειωμένο κατά 183
εκατ ευρώ σε σχέση με ιον μηνιαίο

στόχο ο οποίος είχε προσδιοριστεί

στα 3,973 δισ ευρώ Η
απόκλιση οφείλεται και για τον
συγκεκριμένο μήνα στις αποκλίσεις

που παρατηρούνται στα
έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων Και αυτό
διότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού

πραϋπολογισμσϋ ανήλθαν

στα 3,708 δισ ευρώ εκπληρώνοντας

ουσιαστικά τον στόχο
του συγκεκριμένου μήνα για την
ακρίβεια καταγράφηκε αύξηση
15 εκατ ευρώ σε επίπεδο εσόδων

τακτικού προϋπολογισμού
απαρτίζονται κατά κύριο λόγο
από τα φορολογικά έσοδα σηγ
κριτικά με ιον στόχο Οι επιστροφές

εσόδων για την περίοδο
Ιουνίου 20 1 6 ανήλθαν σε 266

εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση
κατά 52 εκατ ευρώ έναντι του

μηνιαίου σιόχου του προϋπολογισμού

2016 214εκατ ευρώ
Τα αναλυτικά στοιχεία για τον
Ιούνιο αναμένεται να δημοσιευτούν

προς το τέλος του μήνα και
θα δείξουν ποιοι φόροι απέδω

Εξ£λ£η πρωτογενούς πλεονάσματος πόρο σεοαπ ευρώ

Wria tnv
περίοδο

Ιανουαρίου Ιουνίου
στο ισοζύγιο
του κρατικού
προϋπολογισμού
παρουσιάζεται
έλλειμμα 997
εκατ ευρω έναντι
ελλείμματος
1,414 δισ ευρώ
το αντίστοιχο
διάστημα του 2015
και στόχου του
προϋπολογισμού
2016 για έλλειμμα
4.493 δισ ευρώ

0 κρίσιμος
Ιούλιος
Η πορεία εκτέλεσης του

προϋπολογισμού κατά τον μήνα
Ιούλιο αποτελεί μεγάλο
στοίχημα για την κυβέρνηση
καθώς
1 θα υπάρξουν τα πρώτα
στοιχεία για την απόδοση των
νέων μέτρων που επιβλήθηκαν
αύξηση ΦΠΑ και

παροκροτησης φόρου σε
μισθούς συντάξεις
2 θα φανεί αν οι

φορολογούμενοι θα

πληρώσουν την πρώτη δόση
του φόρου εισοδήματος Τα

τελικά στοιχεία της εκκαθάρισης
δείχνουν ότι από τα χρεωστικά
εκκαθαριστικά απορρέει
υποχρέωση καταβολής 3,633
δισ ευρώ εκ των οποίων
τουλάχιστον 1 2 δισ ευρώ
μέσα στον Ιούλιο
3 θα προκύψει αν μπορούν να

εισπροχθουν ηανω απο 5,5 δισ

ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα
Βάσει προϋπολογισμού ο

Ιούλιος είναι ο μήνας που πρέπει
να αποφέρει τα περισσότερο
έσοδα στα κροτικα ταμεία

Μήνας Πραγματοποίηση
Εκτιμήσεις

προϋπολογισμού 2016 Διάφορα
Ιανουάριος 1.193 307 886
Otftxwoptoc 3.042 1.065 1.977
Μάρτιος 2.679 1.095 1.584
Απρίλιος 2.376 566 1.810
Μάης 2282 820 3.102
Ιούνιος 2.478 1.033 3.511

Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού πόρο am ορώ

Μηνός Πραγικποποίηοη
Εκτιμήσεις

προϋπολογισμού 2016 Δκηοοά
Ιανουάριος 3.654 3.662 8
Φεβρουόριος 8.104 7.781 322
Μάρτης 10.949 10.573 377
Απρίλης 14.107 13.782 325
Μάης 17.263 16.490 773
Ιούνιος 20.971 20.183 788

Δαπάνες τακτίΚΟύ προϋπολογισμού ποσάσεαοτ ευρώ

Μήνας Πραγματοποίηση
Εκτιμήσεις

προϋπολογισμού 2016 Ακκρορά
Ιανουάριος 3.006 3.475 469
Φεβρουάριος 7.941 8.902 961
Μάρτιος 11.702 13.248 1.546
Απρίλιος 15.249 17.326 2.077
Μάιος 18.908 21.275 2.367
Ιούνης 22.694 25.161 2.467

σαν πάνω και ποιοι κατω απο
τους στόχους Να σημειωθεί ότι
ο Ιούνιος ήταν ο πρώτος μήνας
εφαρμογής των νέων συντελεστών

ΦΠΑ 24 ο κανονικός ουν
τελεστής και κατάργηση ειδικού
καθεστώτος στα νησιά Ωστόσο
τα έσοδα από αυτά τα μέτρα θα
φανούν τον Ιούλιο με την υποβολή

των δηλώσεων ΦΠΑ Επίσης

η αύξηση της παρακράτησης
φόρου δεν φάνηκε ακόμη

στα έσοδα καθώς οι περισσότερες
δηλώσεις με τον αυξημένο

φόρο μισθωτών υπηρεσιών δεν
έχουν υποβληθεί ακόμη στην
εφορία

Τα στοιχεία εξάμηνου
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία

εκτέλεσης του κροτικού προ
υπολογισμού σε τροποποιημένη

ταμειακή βάση για την περίοδο

Ιανουαρίου Ιουνίου 2016
στο ισοζύγιο του κρατικού προ
ϋπολογισμσύ παρουσιάζεται έλλειμμα

ύψους 997 εκατ ευρώ
έναντι ελλείμματος l 414 δια ευρώ

το αντίστοιχο διάστημα του
2015 και στόχου του προϋπολογισμού

2016 για έλλειμμα 4,493
δισ ευρώ Το πρωτογενές αποτέλεσμα

διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα

ϋψους 2,478 δισ ευρώ
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος

1,884 δισ ευρώ για την
ίδια περίοδο το 20 1 5 και στόχου

για πρωτογενές έλλειμμα 1,033
δισ ευρώ Το πλεόνασμα αυτό
εμφονίστηκε και λόγω της υπέρβασης

του στόχου στο σκέλος
των εσόδων αλλά και λόγω της
υπερσυγκράτησης δαπανών η
σπσία ουνεχίστηκε και τον Ιούνιο

παρά το γεγονός ότι είχε κλείσει

η σημφωνία για την ολοκλη
ρωση της πρώτης αξιολόγησης
Προφονώς τσ υπουργείο Οικονομικών

κράτησε για έναν ακόμη

μήνα κλειστές τις κάνουλες
της ρευστότητας μέχρι να εισρεύσουν

στα κρατικά ταμεία τα
χρήματα από την υποδόση των
7,5 δισ ευρώ

Το ϋψος των καθαρών εσόδων

του κρατικοϋ προϋπολογισμού
ανήλθε σε 22,999 δισ ευρώ

παρουσιάζοντας αύξηση κατά

146 εκατ ευρώ ή 0,6 έναντι
του στόχου του προϋπολογισμού
2016 Η ακριβής κατανομή μεταξύ

των κατηγοριών εσόδων του
τακτικού προϋπολογισμού θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση

του οριστικού δελτίου Τα αναλυτικότερα

στοιχεία για τον τρόπο

με τον οποίο συγκεντρώθηκαν
τα καθαρά έσοδα των 23 δισ

ευρώ σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού

δείχνουν τα εξής
Τα καθαρο έσοδα του τακτικού

προϋπολογισμού ανήλθαν σε
20,971 δισ ευρώ αυξημένα κατά

788 εκατ ευρώ ή 3,9?<Ό ένανπ

του στόχου του ΓΙροϋπολογιομου
2016 Είναι προφονές ότι και στο
εξάμηνο όπως σηνέβη και στο
πεντάμηνο τα στοιχεία παρουσιάζουν

μια μικρή υπέρβαση
στόχου στο σκέλος των φορολογικών

εσόδων η υπέρβαση έφτασε
στα 356 εκατ ευρώ στο πεντάμηνο

και αναμένεται να κινηθεί

πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα
και στο εξάμηνο

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν

σε 1,471 δισ ευρώ σημειώνοντας

αϋξηση κατά 180 εκατ
ευρώ έναντι του στόχου 1,292
δισ ευρώ Μπορεί το ποσό να
φοίνεται αυξημένο σε σχέση με
τον στόχο που είχε τεθεί για το
εξάμηνο στοιχείο που πληττει
τα καθαρά έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού ωστόσο ακόμη

δεν έχει καλυφθεί o μισός
στόχος της χρονιάς Συνολικά οι
επιστροφές για το 201 6 έχει προ
υπολογιστεί να φτάσουν στα
3,268 δια ευρώ έναντι 2,922 δια
ευρώ το 2015

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε
2,028 δια ευρώ μειωμένα κατά
642 εκατ ευρώ έναντι του στόχου

του προϋπολογισμού 2016
Στο πεντάμηνο η τρύπα στα
έσοδα του ΠΔΕ έφτανε στα 445
εκατ ευρώ κάτι που σημαίνει
ότι μόνο τον Ιούνιο υπήρξε πρόσθετη

απόκλιση της τάξεως των
200 εκατ ευρώ SID.W3813231

Μειωμένες
οι δημόσιες
δαπάνες κατά
3,35 δια
Τ Οι δαπάνες του κρατικού

προϋπολογισμού για
την περίοδο Ιανουαρίου
Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε
23,996 δισ ευρώ και παρουσιάζονται

μειωμένες
κατά 335 διο ευρώ έναντι

του στόχου 27346 δισ
ευρώ Ειδικότερα οι δαπάνες

του τακτικού
προϋπολογισμού

ανήλθαν σε
22,694 διο ευρώ και είναι
μειωμένες κατά 2,467 δισ
ευρώ έναντι του στόχου
κυρίως λόγω της μείωσης
των πρωτογενώνδαπανών
κατά 2,1 δισ ευρώ Οι δαπάνες

του τακτικού προ
ϋπολογισμσύ παρουσιά
ζσνται αυξημένες σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο

του 2015 κατά 606 εκατ
ευρώ Έχουν καταβληθεί
επιπλέον 364 εκατ ευρώ
για επιχορηγήσεις νοσοκομείων

119 εκατ ευρώ
για την έκτακτη οικονομική

ενίσχυση για την αντιμετώπιση

της ανθρωπιστικής

κρίσης 176 εκατ
ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας

και 15 εκατ ευρώ
για εξοπλιστικά προγράμματα

του υπουργείου Εθνικής

Αμυνας Οι δαπάνες
του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν
σε 1.302 εκατ ευρώ μειωμένες

κατά 883 εκατ ευρώ

έναντι του στόχου
Ειδικάγια τονμήνα Ιούνιο
οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 3,974 δισ ευρώ και παρουσιάζονται

μειωμένες
κατά 612 εκατ ευρώ έναντι

του μηνιαίου στόχου
ενώ οι δαπάνες του τακτικού

προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 3,786 δισ ευρώ

και παρουσιάζονται μειωμένες

κατά 100 εκατ ευρώ

έναντι του μηνιαίου
στόχου Οι δαπάνες του
Προϋπολογισμού Δημοσίων

Επενδύσεων ΠΔΕ
ανήλθαν σε 188 εκατ ευρώ

μειωμένες κατά 512
εκατ ευρώ έναντι του μηνιαίου

στόχου
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