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ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ TOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Στην έξοδο οι διοικητές όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ
Ξηλώνει όλους χους διοικητές και χους

αναπληρωτές

διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων
της χώρας ο υπουργός Υγείας
Κουρουμπλής με τροπολογία που
κατέθεσε χθες στη Βουλή
Σύμφωνα με την τροπολογία παύεται η
θητεία όλων των νυν διοικητών και
διοικητών των δημοσίων νοσοκομείων
της χώρας χωρίς την καταβολή
Παναγιώτης

αναπληρωτών

αποζημίωσης

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας προχωρά
στον διορισμό νέων διοικητών και

άμεσα

αναπληρωτών

διοικητών διετούς θητείας
σύμφωνα με τα αξιολογικά κριτήρια της παρ

2 του άρθρου 2 του Ν.4052/2012

Όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία
η προηγούμενη αξιολόγηση και επιλογή
των υποψηφίων διοικητών δεν έγινε με
βάση τα προσόντα τους αλλά η σχετική επιτροπή
επιλογής περιορίστηκε απλώς στη
προσχηματικού αλφαβητικού και όχι
αξιολογικού καταλόγου με αποτέλεσμα ο
διορισμός τους να μη χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια και αξιοκρατία
Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας περί
αντικατάστασης των διοικητών όλων των
νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας και
διορισμού νέων αναφέρει μεταξύ άλλων τα ε¬
σύνταξη

ξής Με δεδομένες αφενός την ανυπέρβλητη
ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων
νοσοκομείων της χώρας η οποία καθιστά

επιτακτική την αποτελεσματική
των διοικήσεών τους αφετέρου τη
λειτουργία

δυσλειτουργία που υφίσταται και θέτει σε μεγάλο
κίνδυνο την προστασία του δικαιώματος
της υγείας των πολιτών λόγω της αδυναμίας
άσκησης εκ μέρους των διοικητών
των καθηκόντων τους κρίνεται αναγκαίο να
παρασχεθεί η νομοθετική εξουσιοδότηση
στον υπουργό Υγείας ώστε να δύναται να
παύσει με απόφασή του τους υφιστάμενους
διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των

νοσοκομείων καθώς και να ορίσει νέους
σύμφωνα με τα αξιολογικά κριτήρια της
4 του άρθρου 2 του νόμου
4052/2012 ΦΕΚ Α 41 Η πρόβλεψη διετούς
θητείας των διοικητών και των αναπληρωτών
τους αποσκοπεί στην παροχή ικανού
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα μεν
νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με σταθερό
καθεστώς διοίκησης το δε υπουργείο Υγείας
θα μπορέσει να επεξεργαστεί και θεσμοθετήσει
ένα αξιόπιστο πραγματικά αξιοκρατικό
αλλά ταυτόχρονα και εφαρμόσιμο σύστημα
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων
διοικητών

παραγράφου

2. ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ CLAW BACK ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
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ΣτΕ

Νόμιμο το claw
back για τις

φαρμακευτικές
Νόμιμος κρίθηκε από το
Συμβούλιο της Επικρατείας ο
Αυτόματης Επιστροφής
claw back μέτρο που εφαρμόζει
το υπουργείο Υγείας από το
2012 για τον έλεγχο της φαρμακευτικής
δαπάνης Με τις σχετικές
αποφάσεις που έλαΒε το
Μηχανισμός

ανώτατο

ακυρωτικό δικαστήριο
κρίθηκε ότι το έκτακτο οικονομικό
μέτρο εξυπηρετούσε λόγους
δημοσίου συμφέροντος δεν
το Σύνταγμα και δεν είναι
παραβιάζει

αντίθετο με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου
Σύμφωνα με τις υπ αριθμόν
2439-2445/2015 αποφάσειςτου
ο εν λόγω περιορισμός
απαιτήσεων δεν αντιβαίνει

ΣτΕ

χρηματικών

1

στο Σύνταγμα και στο άρθρο
του Πρώτου Πρόσθετου

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ το
ορίζει ότι η περιουσία κάθε
φυσικού ή νομικού προσώπου είναι
σεβαστή εάν τηρείται και η
οποίο

αρχή της δίκαιης ισορροπίας

μεταξύ

του γενικού συμφέροντος
που αφορά το κοινωνικό σύνολο
και των αξιώσεων για την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του ατόμου
Επιπλέον το μέτρο κρίθηκε
σύμφωνο με την ευρωπαϊκή
σχετικά με την κάλυψη
των μέτρων που ρυθμίζουν τον
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων
νομοθεσία

για ανθρώπινη χρήση και

την κάλυψη του κόστους των στο
πλαίσιο των εθνικών

ασφαλιστικών

συστημάτων υγείας
Όπως τονίζεται τέλος το claw
back δεν επιβλήθηκε ως φόρος ή
κοινωνική εισφορά και δεν
καταργήθηκαν

οι νομοθετικές προβλέψεις

περί καθορισμού της τιμής
των φαρμάκων αλλά και δεν
επιβλήθηκε κανένας περιορισμός
των απαιτήσεων από τις πωλήσεις
των φαρμάκων
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Στην εντατική

12

νπσιά του Αιγαίου

Στοιχεία-φωτιά από
τον ΙΣΑ για τραγικές
ελλείψεις γιατρών
αλλά και φαρμάκων

Ρεπορτάζ

Ρίτα MctM
rmela@dimokratianews.gr

υγκλονίζουν τα

στοιχεία

που έδωσε στη

δημοσιότητα ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών
ΙΣΑ για τις ελλείψεις
σε βασικές ειδικότητες γιατρών
φαρμάκων αλλά και υγειονομικών
υλικών σε 1 2 νησιά του Αιγαίου
Χιλιάδες κάτοικοι της νησιωτικής
χώρας αλλά και τουρίστες έχουν
αφεθεί στο έλεος του θεού ακάλυπτοι
υγειονομικά χωρίς παιδι
άτρους καρδιολόγους ορθοπεδικούς
γενικούς ιατρούς και παθολόγους
Οπως καταγγέλλει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ την ώρα
που τα Κέντρα Υγείας και τα
Ιατρεία καταρρέουν
η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Οι αριθμοί που δείχνουν Τα πολύ σοβαρά κενά στην Υγεία
Νησί

Πληθυσμός

Ελλείψεις

Αγαθονήσι

160 κάτοικοι

Φάρμακα και βασικά υγειονομικά υλικά

Αγιος Ευστράτιος

270 κάτοικοι

Ελλειψη ς>αρμάκων

Ανάφη

250 κάτοικοι

Νοσοκόμα φαρμακείο εξοπλισμός

Κάρπαθος

5.500 κάτοικοι

3 γενικοί ή παθολόγοι
καρδιολόγος 1 οδοντίατρος
7 αγροτικοί γιατροί 3 νοσηλευτές
Τα υγειονομικά υλικά καθυστερούν
1

Περιφερειακά

γενικός γιστριός 2 αγροτικοί
1 οδηγός ασθενοφόρου

Κάοος

1.003 κάτοικοι

Λειψοί

800 κάτοικοι

2 ειδικευμένοι γιατροί
παθολόγοι 1 παιδίατρος

Νίσυρος

1.008 κάτοικοι

Τον τελευταίο χρόνο öty έχουν αγροτικό ιατρό

Οινούσσες

700 κάτοικοι το καλοκαίρι 1.500

Σε έναν μήνα κλείνει το φαρμακείο

Πάρος

13.715 κάτοικοι έκτων
οποίων περίπου 2.200 παιδιά

Δεν υπάρχει παιδίατρος
ορθοπεδικός

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
αυλλόγου Γιώργο Πατούλη σε

Πάτμος

3.045 κάτοικοι

Μικροβιολόγος αγροτικός
παιδίατρος ακτινολόγος

περιοχές όπου ο πληθυσμός
το καλοκαίρι η λήψη
μιας τέτοιας απόφασης εγκυμονεί
κινδύνους για τη δημόσια υγεία
Τα περιστατικά αυξάνονται ραγδαία
η εφημερία των ιατρικών
μονάδων καθίσταται πλέον
οι γιατροί δεν έχουν
για να παραμείνουν στις
θέσεις τους δεδομένης της μείωσης
των αποδοχών τους με
όλων αυτών την καλλιέργεια

Σίφνος

2.500 κάτοικοι από τους οποίους
τα 500 είναι παιδιά

Ενας δεύτερος αγροτικός
ιατρός ένας παιδίατρος
μια νοσηλεύτρια

Φούρνοι

1.400-1.500 κάτοικοι

Υλικό μηχανήματα φάρμακα

ΔΥΠΕ αποφασίζει την περικοπή
των προγραμμάτων εφημεριών
στα νησιά με συνέπεια να μειώνεται
ακόμα περισσότερο ο χαμηλός
μισθός των γιατρών που πλέον

αδυνατούν να παραμείνουν στις
θέσεις τους

Οι κίνδυνοι

τριπλασιάζεται

επισφαλής

κίνητρα

επακόλουθο

κλίματος ανασφάλειας
οίους ασθενείς τονίζει
Από τα στοιχεία του ΙΣΑ
προκύπτει ότι η Τήλος με 500

μόνιμους κατοίκους δεν έχει
κανέναν γιατρό ενώ οι Λειψοί
με 800 κατοίκους έχουν μόνο
μια νοσηλεύτρια
Στη Νίσυρο υπάρχει μόνο
ένας μόνιμος γιατρός και εδώ και
έναν χρόνο δεν υπάρχει αγροτικός
γιατρός Η Πάτμος έχει δύο
παθολόγους και δεν υπάρχουν
μικροβιολόγος αγρουκός παιδί¬

1

ατρος και ακηνολόγος Στη Χάλκη

με 3 100 κατοίκους υπάρχει μόνο
ένας αγρουκός γιατρός που καλύπτει
και τους κατοίκους της Ανάφης
και των Ψαρών
Στην Πάρο για περισσότερα
από 2.000 παιδιά δεν υπάρχει

παιδίατρος Χωρίς παιδίατρο είναι
και η Σίφνος στην οποία από
τους 2.500 μόνιμους κατοίκους οι

500 είναι παιδιά Παράλληλα μεγάλες
είναι οι ελλείψεις σε φάρμακα
και σε υγειονομικό υλικό
Οπως καταγγέλλει ο κ Πατούλης
ολόκληρα νησιά μένουν στο έλεος
του θεού γενιές μεγαλώνουν χωρίς
παιδίατρο και χιλιάδες τουρίστες
είναι ακάλυπτοι στη στοιχειώδη
υποστήριξη ζωής σε επείγουσες
καταστάσεις
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ΜΗΝΥΜΑ στις φαρμακευτικές εταιρίες στέλνει
το ΣτΕ το οποίο με έξι αποφάσεις του
έκρινε συνταγματικό το σύστημα clawback
που τους επιβλήθηκε το 2012 ως έκτακτο
μέτρο
Συγκεκριμένα στο σκεπτικό των
του ΣτΕ επισημαίνεται στις φαρμακευτικές
εταιρίες ότι τα φαρμακευτικά ιδι
οσκευάσματά τους δεν είναι υποχρεωτικό
να βρίσκονται στη λίστα των φαρμάκων του
οικονομικό

αποφάσεων

ΣτΕ Νόμιμο το σύ τημα clawback
ΕΟΠΥΥ τα οποία με τη θέληση τους εντάχθηκαν
καθώς μπορούν να επιλέξουν την
ελεύθερη αγορά φαρμάκων
Υπενθυμίζεται ότι το clawback είναι ένα
έμμεσο φορολογικό PSI δηλαδή ένας αυτόματος
μηχανισμός επανείσπραξης ο οποίος
εγγυάται όυ η δαπάνη για τα εξωνοσοκομει
ακά φάρμακα για την περίοδο 201 2-201 5 δεν

θα ξεπερνά το όριο του Προϋπολογισμού Το
clawback επιβλήθηκε στις φαρμακευτικές
εταιρίες που είναι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας

φαρμακευτικών προϊόντων ως έκτακτο
οικονομικό μέτρο σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί
η αλόγιστη συνταγογράφηση εξωνοσο
κομειακών ιδιοσκευασμάτων Εκτός από τον
ΕΟΠΥΥ το μέτρο αφορά και άλλους φορείς

κοινωνικής ασφάλισης που είναι υπό την
εποπτεία του κράτους Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει
φαρμακευπκές εταιρίες οι οποίες
ότι το clawback παραβιάζει πλειάδα
συνταγματικών αρχών και διατάξεων την
ΕΣΔΑ τη συνθήκη για m λειτουργία της Ε.Ε
και άλλα νομοθετήματα Ωστόσο το ΣτΕ απέρριψε
τις προσφυγές και έκρινε συνταγματικό
το σύστημα
υποστήριζαν

Βάσω Παϋαιού

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΤΕΡΛΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΣ

10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Πρόταση
□
Με

την πρόιαση-σοκ που είχαν

κάνει πριν από 1 5 ημέρες
ελαφρώς διαφοροποιημένη
απάντησαν χθες οι δανειστές στο κείμενο
των 1 1 σελίδων που παρουσίασε
η κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες ως
τελική πρόταση της Ελλάδας Με την
πρόταση τους Ε.Ε ΔΝΤ και ΕΚΤ
μέσα από τις γραμμές ότι
ριζικά με τη φοροκαταιγίδα
που περιλαμβάνει π ελληνική πρόταση
για τις επιχειρήσεις αλλά και την αύξηση
των εισφορών στα Ταμεία
Ειδικότερα υιοθετούν μόνο κατά
ένα μέρος την αύξηση του φορολογικού
συντελεστή στις επιχειρήσεις από
το 26 που είναι σήμερα στο 28
και όχι στο 29 που προτείνει η
κυβέρνηση και απορρίπτουν
τελείως την έκτακτη εισφορά του 1 2
για τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των
500.000 ευρώ αλλά ζητούν την αύξηση
της προκαταβολής από φόρους
στο 1 00 Ζητούν επίσης η περικοπή
των αμυντικών δαπανών να φτάσει
άμεσα στα 400 εκατ ευρώ
Από τις αυξήσεις των εισφορών στα
Ταμεία δέχονται μόνο αυτή που αφορά
την Υγεία για τις κύριες συντάξεις
για τις οποίες ζητούν αύξηση από το
4 σήμερα στο 6 και όχι στο 5
δηλώνουν

διαφωνούν

ελληνική

ΒατερΠώ από το ΔΝΤ

ΤΑΖΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ότι π σχετική νομοθεσία θα πρέπει
να ολοκληρωθεί μέχρι και το τελος
Νοεμβρίου και να τεθεί σε ισχύ από

tdasopoulos@e-typos.com

1/1/2016

που προτείνει η ελληνική πρόταση
απορρίπτοντας εντελώς την επιβολή
εισφοράς 5 για Υγεία από τις

Υγεία

επικουρικές

συντάξεις
Εδώ σταματούν οι όποιες συναινέσεις
της ελληνικής πρότασης με αυτήν
των δανειστών και οι θεσμοί
στα αιτήματα της πρότασής
τους η οποία όπως φαίνεται αποτελεί
γι αυτούς τη μόνη βάση διαπραγμάτευσης
για μια συμφωνία Ενδεικτικά
η αναθεωρημένη πρόταση των δανειστών
ζητά οι περικοπές κατά 0,25
έως 0,5 του ΑΕΠ 360 450 εκατ
ευρώ που απαιτούνται για το 201 5 να
γίνουν από περικοπές συντάξεων
Επιμένουν ακόμη σε αλλαγές υτις
επικουρικές συντάξεις από 1 Π 201 5
και έναρξη συνολικής μεταρρύθμισης
για το ασφαλιυτικό άμεσα και όχι από
τον Οκτώβριο που προβλέπει η ελληνική
πρόταση Επίσης ζητούν το ΕΚΑΣ
να καταργηθεί από το 201 7 και όχι το
201 8 που ζητά η Ελλάδα Οι δανειστές
δεν ξεχνούν και την περίφημη ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος η οποία ζητούν
να εφαρμουτεί αναδρομικά από
1/1/2015 όπως προβλεπόταν από

Στον ελάδο της Υγείας η πρόταση των

ί
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δανειστών επαναφέρει την ανάγκη
ολοκλήρωσης του συστήματος
συνταγογράφησης το οποίο
δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε
Ζητούν επίσης
Τη μείωση των τιμών των φαρμάκων
για τα οποία έχουν λήξει οι
κατά 50 και των γενόσημων
ηλεκτρονικής

επανέρχονται

των θεσμών που
οδήγησε σε νέο θρίλερ
H ηρόταση-σοκ

ήδη ψηφισμένους νόμους

πατέντες

Στο καθεστώς ΦΠΑ φαίνεται να
αποδέχονται το σύστημα των τριών
συντελεστών 6
13 και 23
Διαφωνούν όμως σε πολύ ουσιώδη
σημεία όπως για παράδειγμα στον
ΦΠΑ για τπν ευτίαση που επιμένουν
να αυξηθεί στο 23
υτην κατάργηση
της έκπτωσης του 30 στους συντε
λευτές των νησιών χωρίς το αντιστάθμισμα
των φοροαπαλλαγών που έχει
η ελληνική πρόταση
Σε ότι αφορά υτις αλλαγές στο
του Δημοσίου η νέα πρόταση
δίνει εντολή να επιταχυνθούν
οι αλλαγές στους μισθούς και για την
κεντρική διοίκηση αλλά και για τα
μισθολόγια Μάλιστα τονίζεται
μισθολόγιο

ειδικά

κατά 32,5
Επαναξιολόγηση και μείωση του
κόστους στις κλινικές εξετάσεις
Είσπραξη του συνόλου της εκ των
υστέρων επιστροφής από τους
της υπέρβασης του ορίου
δαπανών για φάρμακα και περίθαλψη
claw back η οποία οφείλεται από το
προμηθευτές

2014
Κυβερνητικές πηγές σημείωναν χθες
πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν
αλλά και ότι οι διαφωνίες που

υπάρχουν εξακολουθούν να είναι

σημαντικές

πρόταση από τους θεσμούς που
εστάλη στις 5 το πρωί είναι μια εξαι
Η

Οι δανειστές ζητούν

κλείσιμο ψαλίδας
των μισθών στο
Δημόσιο μείωση των
συντάξεων κατάργηση
του ΕΚΑΣ ενώ δεν
αναφέρουν τίποτε
για τα εργασιακά

νγ
ρετικά σκληρή πρόταση είναι μια
βαρβαρότητα ανέφεραν ελληνικές
κυβερνητικές πηγές Οι δανειστές ζητούν
κλείσιμο ψαλίδας των μισθών
στο Δημόσιο μείωση των συντάξεων
κατάργηση του ΕΚΑΣ ενώ δεν αναφέρουν
τίποτε για τα εργασιακά
Η Ελλάδα ήλπιζε επίσης να ξεκινήσει
να εφαρμόζει την αναδιοργάνωση
του συνταξιοδοτικού στο τελος
Οκτωβρίου αλλά οι πιστωτές θελουν
να γίνει από την 1 η Ιουλίου Επίσης
ζητούν να υιοθετηθεί από την Ελλάδα
νομοθεσία που να αντισταθμίζει πλήρως
τις επιδράσεις από προηγούμενη
απόφαση δικαστηρίου για τις μειώσεις
των συντάξεων που θα κόστιζε επιπλέον
1 5 δια
ευρώ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τη δέσμευση ότι επιπλέον απόδοση στα έσοδα από ΦΠΑ να
φτάσει στο 1 % του ΑΕΠ (1 ,9 δισ. ευρώ)

1

ή

αύξηση του συντελεστή
.στην εστίαση στο 23%
I Την

Την

Πλήρη εφαρμογή του νόμου 3863/1 0 (κυρίως στον υπολογισμό των
συντάξεων, αυξάνει τις χαμηλές συντάξεις και μειώνει τις υψηλές)

1

της έκπτωσης του 30% στους

των

συντελεστές
κατάργηση
του Αιγαίου χωρίς αντισταθμιστικές φοροαπαλλαγές
3 νησιών

4

Την αύξηση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα
στο 100%

5

Την κατάργηση φοροαπαλλαγών στα καύσιμα που χρησιμοποιούν
οι αγρότες

Τη μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατ. (αντί για
200 που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Η περαιτέρω περικοπή
περνά από την επανεξέταση των μισθολογίων των στρατιωτικών
και από τη μείωση της θητείας

6

Την αύξηση στη φορολογία νομικών προσώπων (από το 26%
πάει στο 28% και όχι στο 29%)

7 να
8

της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος εξεύρεση
2 Εφαρμογή
μέτρων
450 εκατ. ευρώ για
0,25%-0,5% του
δια ευρώ) για το
3 τοΕξοικονόμηση
5) και %
201

του μέτρου των φοροαπαλλαγών για τους
^ΛΤην απόρριψη
από την
των νησιών που θα

IU

τους αποζημίωναν
κατοίκους
κατάργηση της έκπτωσης του 30% στους συντελεστές του ΦΠΑ

►►

(1

ΑΕΠ (περίπου
201 6

,9

4

Πλήρη εξάλειψη των πρόωρων συντάξεων μέχρι το 2022 αρχής
γενομένης από την 1 η Ιουλίου του 201 5 και σταδιακή αύξηση του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια ανεξάρτητα από χρόνια
εργασίας ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια εργασίας

τον Δεκέμβριο
5 Κατάργηση/αντικατάσταση

του ΕΚΑΣ

201 7

μέχρι

Άΰξπσπ εισφορών Υγείας συνταξιούχων
Ιαπό το 4% στο 6%

7

Την απόρριψη της φορολογίας των κερδών από τον ηλεκτρονικό
τζόγο, e-gaming - VLTs

απόρριψη του μέτρου των εσόδων από τις δημοπρασίες των
(Την
αδειών συχνοτήτων τετάρτης και πέμπτης γενιάς (4C και 5G)

1

ισοδύναμων

Σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών
εισφορών με τη δομή του ΙΚΑ από 1 η Ιουλίου 201 5
Νομοθεσία από τον Οκτώβριο σε ένα σύστημα που θα προσαρμόζει
ις ασφαλιστικές εισφορές με τις παροχές σε όλα τα Ταμεία

9

Κατάργηση όλων των εισφορών υπέρ τρίτων (π.χ. αγγελιόσημο)
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015
που θα

το κόστος της απόφασης

καλύψουν
Εύρεση ισοδύναμων
10του
Συμβουλίου Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΝΤ

Δίμηνη παράταση με... επόπτη

ΣΧΕΔΙΟ για τπν παράταση του
για δύο μήνες με το ΔΝΤ
επόπτη αλλά όχι χρηματοδότη επεξεργαζεται-το Βερολίνο σε περίπτωση
που δεν καμφθούν οι αντιστάσεις του
διεθνούς οργανισμού για τον τρόπο με
τον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
ελληνικό πρόγραμμα. Ως γνωστόν, το
ΔΝΤ δήλωσε διά στόματος του υπευθύνου
για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κ.
Πόουλ Τόμσεν ότι η συμμετοχή του στο
ελληνικό πρόγραμμα έχει δύο προϋποθέσεις.
προγράμματος

Την υιοθέτηση από την Ελλάδα όλων
των μέτρων που περιλαμβάνονται στο
Μνημόνιο του 201 2 και έχουν
Τη λήψη μέτρων από τους
Ευρωπαίους δανειστές της Ελλάδας
ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι
ηγέτες που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή για το ελληνικό πρόγραμμα,
δηλαδή η Γερμανίδα καγκελάριος κ.
Ανγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος
κ. Φρανσουά Ολάντ μιλούν αόριστα για
αναδιάρθρωση του χρέους και μόνο υπό
τπν προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα
επιτυχώς το πρόγραμμα. Σε
μια προσπάθεια λοιπόν να απεμπλακεί
το θέμα με το ΔΝΤ, η κ. Μέρκελ προωθεί
μια ενδιάμεση λύση. Να συνεχιστεί
δηλαδή το ελληνικό πρόγραμμα μόνο με
καθυστερήσει.

ολοκληρώσει

την Ε. Ε. και την ΕΚΤ μέχρι και το τέλος
Αυγούστου. Η Ελλάδα θα αναλάβει μια
μερική εφαρμογή των μέτρων που συζητούνται
αυτές τις ημέρες. Να υλοποιήσει
δηλαδή τα μέτρα για τα οποία υπάρχει
σύγκλιση ώστε να εξασφαλίσει τη
και να αποπληρώσει και τις
δόσεις του ΔΝΤ, αλλά και τα ομόλογα
ύψους 6,7 δισ. ευρώ της ΕΚΤ τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο.
Για το λόγο αυτό θα παρασχεθεί άμεσα
η δυνατότητα αύξησης του ορίου των
εκδόσεων εντόκων γραμματίων για την
αποπληρωμή των 1 ,55 δισ. ευρώ προς
το ΔΝΤ στις 30 του μήνα. Παράλληλα
θα αλλάξουν χρήση τα 1 0,9 δισ. ευρώ
που βρίσκονται σήμερα στον ESM τα
οποία μαζί με τα κέρδη της ΕΚΤ, αλλά
και τα 1 ,8 δια ευρώ από την τελευταία
δόση ταυ δανείου θα καλύψουν τις
ανάγκες της Ελλάδας.
Στη φάση αυτή το ΔΝΤ θα είναι επόπτης
του προγράμματος αλλά όχι και
χρηματοδότης. Με άλλα λόγια, τα 1 5
δισ. που είναι το υπόλοιπο του δανείου
του προς την Ελλάδα θα βρίσκονται υπό
αναστολή. Μετά το δίμηνο π Ελλάδα θα
αξιολογηθεί και θα πρέπει να δεσμευτεί
οριστικά για ίο υπόλοιπο των μέτρων.
Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχει και
το ΔΝΤ ώστε η Ελλάδα να καταλήξει
στην τελική συμφωνία.
χρηματοδότηση

χρηματοδοτικές

«Λαγκάρντ: Πνίξε
κι εσύ έναν Ελληνα»
TO «CHARLIE HEBDO» έπεσε ήδη θύμα μία
φορά των ισλαμιστών εξτρεμιστών. Θα γίνει άραγε
στόχος και των φονταμενταλιστών του
για το «ασεβές» σκίτσο της κ.
Λαγκάρντ; «Σώσε την Ευρώπη, πνίξε κι εσύ έναν
Ελληνα», λέει με ζήλο τζιχαντιστή η επικεφαλής
του ΔΝΤ. Καλό είναι οι υπεύθυνοι του γαλλικού
περιοδικού να αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας
μετά από αυτό το παράτολμο εξώφυλλο. Η ίδια
άλλωστε η κ. Λαγκάρντ δεν πέταξε τις προάλλες
το δηλητηριώδες καρφί στον Βαρουφάκη,
υτις δηλώσεις Τσίπρα; «Η αρχηγός των
εγκληματιών έρχεται να πει γεια...». Υστερα από
αυτό το εξώφυλλο δικαιούμαστε όλοι οι Ελληνες
να αναφωνήσουμε εκ νέου: «Je suis Charlie».
νεοφιλελευθερισμού

αναφερόμενη
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► ►

ΑΠΟΦΑΣΗ TOY

ItU 1T0

ΟΠΟΙΟ ÎSIMAN ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ Ii TAI PI Κ

ί

Συνταγματικό το μέτρο για το claw back
Ή CLAW BACK ή ελεύθερη αγορά φαρμάκων Αυτό
λέει ούτε λίγο ούτε πολύ στις φαρμακευτικές εταιρίες
το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο με σειρά
αποφάσεων του 2439-2445/201 5 κρίνει ότι το
μέτρο που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας
το 201 2 υτις φαρμακευτικές εταιρίες είναι σύμφωνο

με το Σύνταγμα την ελληνική και την ευρωπαϊκή
νομοθεσία To claw back αποτελεί έναν αυτόματο
μηχανισμό επανείσπραξης που εγγυάται ότι η δαπάνη
για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα της περιόδου
201 2 201 5 δεν θα υπερβεί τα όρια του προϋπολογισμού
Ο μηχανισμός υποχρεώνει τις φαρμακευτικές

εταιρίες να επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν
τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης των
φορέων της κοινωνικής ασφάλισης Επιβλήθηκε ώστε
να ελεγχθεί η αλόγιστη συνταγογράφηση εξωνοσο
κομειακών ιδιοσκευασμάτων ενώ εκτός του ΕΟΠΥΥ
περιλαμβάνει και άλλους εποπτευόμενους από το
κράτος φορείς κοινωνικής ασφάλισης Ταμεία Οι
φαρμακευτικές προσέβαλαν το μέτρο ως αντισυνταγματικό
ενώπιον του ΣτΕ το οποίο όμως απαντά
στις εταιρίες ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τα
σκευάσματά τους στη λίστα ΕΟΠΥΥ εντάχθηκαν με
τη βούλησή τους συνεπώς αν δεν επιθυμούν να

εφαρμόζεται για αυτές το claw back μπορούν να
επιλέξουν την ελεύθερη αγορά φαρμάκων Κατά το
ΣτΕ ο επίμαχος περιορισμός χρηματικών απαιτήσεων
δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ το
οποίο ορίζει ότι η περιουσία κάθε φυσικού ή νομικού
προσώπου είναι σεβαυτή εάν τηρείται και η αρχή της
δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γενικού συμφέροντος
που αφορά το κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων
για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του ατόμου
ΧΡ ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
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ΣτΕ

Συνταγματικό
το claw back
δικαστήριο αναφέρει όχι τα
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
των εταιρειών δεν είναι υποχρεωτικά
να είναι στη λίστα των φαρμάκων
του ΕΟΠΥΥ, καθώς εντάχθηκαν σε
αυτήν με τη βούληση τους και κατά
συνέπεια μπορούν να επιλέξουν την
ελεύθερη αγορά φαρμάκων...

*Το

ins ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΑ

ΠΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΊΟΥ συμφέροντος έκρινε
το Συμβούλιο της Επικρατείας συνταγματικό το
claw back που εφαρμόστηκε από το υπουργείο
Υγείας το 2012 ως έκτακτο οικονομικό μέτρο
(υπό τη μορφή φορολογικού PSI) στις φαρμακευτικές
εταιρείες. Το ΣτΕ, με έξι αποφάσεις
του, έκρινε το μέτρο συνταγματικό και σύμφωνο
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και με την ευρωπαϊκή
και ελληνική νομοθεσία.
Μάλιστα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο,
απευθυνόμενο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες,
αναφέρει ότι τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
τους δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στη λίστα
των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, καθώς εντάχθηκαν

σε αυτήν με τη βούλησή τους και κατά συνέπεια
μπορούν να επιλέξουν την ελεύθερη αγορά φαρμάκων.
Από την πλευρά τους, οι φαρμακευτικές

εταιρείες υποστήριζαν ότι το claw back παραβιάζει
μια πλειάδα συνταγματικών αρχών και
διατάξεων (αρχές οικονομικής ελευθερίας,
κράτους δικαίου και ασφάλειας
δικαίου, προστασίας δημόσιας υγείας κ.λπ.), την
ΕΣΔΑ, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και άλλα νομοθετήματα.
Οι σύμβουλοι της Επικρατείας αναφέρουν
ότι το μέτρο αυτό είχε εξαγγελθεί από το 201 2
με τον νόμο 4046/201 2, σύμφωνα με τον οποίο
αναλογικότητας,

«ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσηραξης θα
εγγυάται ότι η δαπάνη για τα εξωνοσοκομειακά
φάρμακα για την περίοδο 201 2-201 5 δεν θα

ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού».

Υπενθυμίζεται ότι το claw back επιβλήθηκε

το 201 2 από το υπουργείο Υγείας στις

φαρμακευτικές

εταιρείες που είναι κάτοχοι αδειών
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ως
έκτακτο οικονομικό μέτρο, σε μια προσπάθεια
να ελεγχθεί η αλόγιστη συνταγογράφηση εξωνοσοκομειακών ιδιοσκευασμάτων.
Εκτός από τον ΕΟΠΥΥ, το μέτρο αφορά και
άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Ταμεία)
που είναι υπό την εποπτεία του κράτους. Ο
του claw back υποχρεώνει τις
εταιρείες να επιστρέψουν τα ποσά
που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της
δαπάνης των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης. Το ανώτατο πλαφόν του προϋπολογισμού
της φαρμακευτικής δαπάνης καθορίζεται
με απόφαση του υπουργού Υγείας.
μηχανισμός

φαρμακευτικές

φαρμακευτικής
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΨΝΑ-ΔΑΦΝΙ

Εκπέμπουν

για την
υποχρηματοδότηση

SOS

ΕΝΑΣ ΓΓΟΥΙ ΔΥΟ ασθενείς του ΨΝΑ Δαφνί και των

κοινοτικών

δομών του δηλαδή 550 άνθρωποι είναι
και άπορος Ανασφάλιστος και άπορος είναι
επίσης ένας στους δύο ασθενείς που εξετάζεται από το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που υποδέχεται 5.000
ανθρώπους τον χρόνο Την ίδια ώρα ο προϋπολογισμός
του νοσοκομείου συνεχίζει την πενταετή κατρακύλα του
που υπολογίζεται στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
Από 23 εκατ ευρώ το 201 2 πέρυσι έπεσε στα 1 1 εκατ
ανασφάλιστος

ευρώ Διαρκώς συρρικνώνεται
και το προσωπικό με τις συντα
ξιοδοτήσεις και τις αποχωρήσεις
εργαζομένων
Η

κατάρρευση

του

ΨΝΑ-Δαφνί όπως αποτυπώνεται
μέσα από τα στοιχεία που
χθες το Δ.Σ του Ενιαίου
Συλλόγου Εργαζομένων του
νοσοκομείου είναι αναπόφευκτη
αν δεν παρέμβει η πολιτεία
Οι εργαζόμενοι κάνουν έκκληση
παρουσίασε

στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας να σκύψει πάνω στα
εναπομείναντα ειδικά ψυχιατρικά

νοσοκομεία Δαφνί Δρομοκαΐ
τειο και Θεσσαλονίκης τα οποία
προσπαθούν να κάνουν τη

δουλειά

Περιμένουμε
το επόμενο
θύμα το οποίο
δεν ξέρουμε
αν θα είναι
ασθενής ή
εργαζόμενος
τόνισε ο
πρόεδρος του
Συλλόγου
Εργαζομένων
Νίκος
Παναγούλης

τους αλλά και να υπερασπιστούν
τους πληγέντες από τα
απανωτά μνημόνια αντιμετωπίζοντας
επικίνδυνες ελλείψεις και οριακή λειτουργία
Περιμένουμε το επόμενο θύμα το οποίο δεν ξέρουμε
αν θα είναι ασθενής ή εργαζόμενος τόνισε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Νίκος Παναγούλης Οπως εξήγησε οι μεν
εργαζόμενοι είναι εξαντλημένοι αναφέροντας ενδεικτικά

200 νοσηλευτές που προβλέπει το οργανόγραμμα
εργάζονται 550 η δε εισροή έχει αυξηθεί αφού
εκτός από τους αρρώστους συμπολίτες μας μόνο και
μόνο για να βρουν στέγη και τροφή προβαίνουν σε πα
ότι από

1

ραβατικές συμπεριφορές
Η ψυχική υγεία είναι θέμα φτώχειας Δεν μπορούμε
να μιλάμε για σύγχρονο νοσοκομείο όταν αυξάνεται η
εισροή και μειώνονται χρηματοδότηση και προσωπικό
σημείωσε ο Θωμάς Δημουλάς μέλος του Συλλόγου
Ευθύνη έχουν όλοι οι ιθύνοντες τόνισε για
την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που δεν έγινε ποτέ Πα
τη συρρίκνωση των ψυχιατρικών νοσοκομείων και την
παράλληλη γιγάντωση του ιδιώτη που έβαλαν στο παιχνίδι
Εργαζομένων

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

10. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ελλείψεις
φαρμάκων
Ελλείψεις φαρμάκων όπως
φάρμακα για σοβαρές
ψυχικές διαταραχές ενέσεις για
σοβαρή οστεοπόρωση και για
προστάτη καταγγέλλει το
Αναπτυξιακό Ινστιτούτο
Ελλάδος ΦΑΝΙΕ Σύμφωνα
ινσουλίνες

Φαρμακευτικό

με το Ινστιτούτο το φαινόμενο

έλλειψης φαρμάκων
οε συμπεριφορές πολυεθνικών
εταιρειών οι οποίες
τον έλεγχο της διάθεσης
των προϊόντων με την υιοθέτηση
πλαφόν φαρμάκων ανά
φαρμακείο τον έλεγχο πωλήσεων
φαρμάκων ανά φαρμακείο
και με την αναζήτηση και απαίτηση
προσωπικών στοιχείων
οφείλεται

επιδιώκουν

Ελλήνων

πολιτών ασθενών
Στην πράξη έχουν ενταθεί τα
προβλήματα που δημιουργούν
πολυεθνικές φαρμακευτικές
εταιρείες σχετικά με τη
διάθεση κάποιων σκευασμάτων
τους αναφέρει το Ινστιτούτο
και συνεχίζει Οι εν λόγω εταιρείες
αυθαίρετα και χωρίς δικαίωμα
αποφασίζουν δια μέσου
των υπαλλήλων τους και με
στοιχεία τη διάθεση ή
των
προϊόντων τους Μάλιστα
μη
επιβάλλουν λογική πλαφόν που
δεν πλησιάζει ούτε κατά διάνοια
τις ανάγκες των φαρμακείων
και των ασθενών
ορισμένες

αδιευκρίνιστα

11. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
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Στη δημοσιότητα η απόφαοη του ΕΟΦ έως το τέλος του μήνα

Απελευθέρωση της αγοράς
ΜΗΣΥΦΑ απο 1ης Ιουλίου
Προϋπόθεση για την

απόκτηση

άδειας πώλησης τέτοιων
σκευασμάτων από τα online

Γιατί επιλέγουν online φαρμακείο
Συχνά

Σπάνια

Ποτέ

φαρμακεία είναι η ύπαρξη

Τουλάχιστον το 25 των ελληνικών
ηλεκτρονικών φαρμακείων λειτουργεί
με ης βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
και προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες στους καταναλωτές εφά
μιλες αυτών που βρίσκονται σε
γνωστά sites του εξωτερικού
Παράλληλα όμως για το 10 υπάρχουν
σοβαρά ερωτήματα νόμιμης
λειτουργίας αφού δίνουν πολύ λίγα
τυπικά στοιχεία της επιχειρηματικής
δραστηριότητας π.χ ΑΦΜ διεύθυνση
κ.λπ ενώ το 15 έχουν σοβαρά
θέματα λειτουργίας ως ηλεκτρονικά
καταστήματα Άρατο 25 των online
φαρμακείων θα είχε σοβαρά
σε περίπτωση ουσιαστικής
αξιολόγησης πιστοποίησης από
σχετικό φορέα
Τα προϊόντα τα οποία πωλούν τα
ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία
όπως αναμενόταν αφορούν κυρίως
συμπληρώματα διατροφής καλλυντικά
φυτικής προέλευσης και λιγότερα
ομοιοπαθητικά Όπως και στην
συντριπιτική πλειοψηφία των
καταστημάτων η έμφαση
δίνεται σε επώνυμα προϊόντα τα
είναι ιδιαίτερα γνωστά στο
κορυφαία

Μπορώ να βρω

και φυσικού καταστήματος

42

καλύτερες προσφορές

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μπορώ να βρω

απελευθέρωση της αγοράς
μη συνταγογραφούμε
νων φαρμάκων μέσω του
διαδικτύου προχωρεί από 1ης Ιουλίου
ο ΕΟΦ Σύμφωνα με απόφαση
του Οργανισμού η οποία αναμένεται
να δοθεί στη δημοσιότητα έως το
τέλος του μήνα επιτρέπεται η πώληση
φαρμάκων για τα οποία δεν
απαιτείται ιατρική συνταγή ΜΗΣΥΦΑ
και καλλυντικών από τα

Στην

ηλεκτρονικά

φαρμακεία Μοναδική
προϋπόθεση για την απόκτηση
πώλησης τέτοιων σκευασμάτων
από τα online φαρμακεία είναι
η ύπαρξη και φυσικού καταστήματος
άδειας

Η ίδια απόφαση υποχρεώνει τα
online φαρμακεία να ενημερώνουν
τον ΕΟΦ για τα φάρμακα τα οποία
διαθέτουν λίστα σκευασμάτων
καθώς και τις πωλήσεις τους
Στην πράξη με την απόφαση του
ΕΟΦ αναμένεται να νομιμοποιηθούν
τα διαδικτυακά φαρμακεία
που σήμερα λειτουργούν εκτός
πλαισίου Στη χώρα μας
υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου
750 διαδικτυακά φαρμακεία με
τον ΕΟΦ να εκτιμά όττ με τη νέα
ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί
και θα διαμορφωθεί μεταξύ 1.000
1.400 Η απόφαση του ΕΟΦ για την
πώληση ΜΗΣΥΦΑ μέσω διαδικτυου
έρχεται σε συνέχεια σχετικής
Κοινοτικής Οδηγίας 2011/62 που
αναφέρεται στην πώληση εξ αποστάσεως
στο κοινό Σύμφωνα με την
Οδηγία τα φάρμακα αυτά πωλούνται
διαδικτυακά εφόσον το φυσικό
ή νομυςό πρόσωπο που διαθέτει

37

63

καλύτερες τιμές

Μου παραδίδονται προϊόντα

28

61

άμεσα και φθηνά

προβλήματα

Μπορώ να κάνω αγορές

22

πιο γρήγορα

Μπορώ να παραγγείλω
προϊόντα τα οποία δεν μπορώ
να βρω εύκολα στο offline
κατάστημα

21

Μπορώ να πληροφορηθώ
σωστά για θέματα

51°

Ρ|ο

υγείας/περίθαλψης
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οποία

Ποια προϊόντα πωλούν τα e-φαρμακεία

ευρύ κοινό
Επώνυμα
προϊόντα

Ιδιωτικής
ετικέτας

κανονιστικού

Συμπληρώματα

διατροφής

Καλλυντικά

απόφαση

τα φάρμακα είναι εγκεκριμένος ή
εξουσιοδοτημένος να προμηθεύει
φάρμακα στο κοινό και εξ αποστάσεως

Την ίδια στιγμή έρευνα του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου
ELTRUN του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών για την
καταγραφή ανάλυση και αξιολόγηση
των ηλεκτρονικών φαρμακείων
στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι τέσσερις
στους δέκα Έλληνες online
καταναλωτές το 20 1 4 αγόρασαν από

ηλεκτρονικό φαρμακείο κάποιο
προϊόν προσωπικής φροντίδας π.χ
καλλυντικά ενώ τρεις στους δέκα
βιταμίνες και συμπληρώματα δια¬

ηλεκτρονικών

Τα ελληνικά ηλεκτρονικά φαρμακεία
δίνουν μεγάλη έμφαση στην
εξυπηρέτηση και στην υποστήριξη
μετά την πώληση αφού το 50 κάνουν
αποστολές στο εξωτερικό ενώ
1/5 εξυπηρετούν άμεσα τον πελάτη
από απόσταση π jc άμεση τηλεφωνική
επαφή Η συντριπτική πλειοψηφία
των ηλεκτρονικών φαρμακείων
έχει πληροφορίες για τα
3/4 αξιοποιούν τα κοινωνικά
δίκτυα για να βρουν και ενημερώσουν
τους Online καταναλωτές
και 1/3 λειτουργούν εξειδικευμένα
Blogs για πιο ενεργή συμμετοχή/εμπλοκή
των αγοραστών Αυτά βέβαια
τονίζεται στη μελέτη συνεπάγονται
σημαντικές επενδύσεις σε
θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ ή/και
σε εξειδικευμένο προσωπικό που
σε συνάρτηση με ης πολύ χαμηλές
τιμές πώλησης δημιουργεί σημαντικά
θέματα στην οικονομική βιωσιμότητα
συστατικά

Φυτικής προέλευσης

Ομοιοπαθητικά

0

20

τροφής Οι δυο αυτές κατηγορίες
παρόη εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα
είναι μεταξύ των 15 μεγάλων
κατηγοριών για online αγορές στην
Ελλάδα όσον αφορά τη συχνότητα
αγοράς Μάλιστα η κατηγορία βιταμίνες
συμπληρώματα διατροφής
είναι μεταξύ των πέντε κατηγοριών
με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2014
σε σχέση με το 20 1 3 Πιο αναλυτικά
η μελέτη με υπεύθυνη την Δρ Κατερίνα
Φραϊδάκη η οποία ανέλυσε
210 ηλεκτρονικά φαρμακεία κατέδειξε
όττ

Παρά το μέγεθος της υπολογίζονται
οι ετήσιες πωλήσεις να ξεπερνούν
τα 75 εκατ ευρώ η συγκεκριμένη
αγορά χαρακτηρίζεται από
ανωριμότητα αφού το βασικό

40

60

80

100

εργαλείο πώλησης είναι οι μεγάλες
εκπτώσεις και άρα υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα στην κερδοφορία
των περισσότερων ηλεκτρονικών
φαρμακείων
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους
οι Έλληνες επιλέγουν ένα online
φαρμακείο είναι οι κυρίως οι τιμές
και οι προσφορές.'Ομως αρχίζει και
εμφανίζεται σταδιακά μια σχετική
ωριμότητα των online αγοραστών
οι οποίοι δίνουν σημασία στην
παράδοση

28
22

ταχύτητα στην εξυπηρέτηση

ευκολία εύρεσης
και στη σωστή
προϊόντων 21
Όσον αφορά
πληροφόρηση 10
τη μελέτη ανάλυσης των 210
φαρμακείων καταδεικνύονται
δύο αντίρροπες τάσεις
ηλεκτρονικών

Τέλος πέρα από τις μεγάλες
εκπτώσεις στις τιμές που ήδη
ιδιαίτερα προβληματικό
για την κερδοφορά αλλα και την ε
μmστoσύvn των κατ α ναλωτών ήδη
καταγράφονται σταδιακά τρεις νέες
τάσεις που ήδη είναι γνωστές σε mo
ώριμες ηλεκτρονικές αγορές άλλων
προϊόντων όπως περισσότερες
υπηρεσίες και ψηφιακή
συνεργασία των online φαρμακείων
με τους επώνυμους προμηθευτές
αποδεικνύεται

εξατομικευμένες
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Τι ζητά το ΔΝΤ
100% προκαταβολή
φόρου από όλες
τις επιχειρήσεις

ΦΠΑ1%τουΑΕΠ.

ΦΠΑ 23% στην εστίαση.
ΦΠΑ 13% για μη

επεξεργασμένα και
όχι βασικά τρόφιμα

m

Ιουλίου
οι αλλαγές στον ΦΠΑ.
Από την 1η

ΦΠΑ 6% για φάρμακα,
βιβλία, θέατρα.

Πλήρης εξάλειψη
των πρόωρων
συντάξεων μέχρι
το 2022 (στα 67 χρόνια ανεξι

και τις ατομικές.

χρόνια εργασίας ή στα 62 χρόνια με
40 χρόνια εργασίας).

Αύξηση φορολογίας
των κερδών των επιχει
ρήσεων από 26%

Κατάργηση/αντικατάσταση
του ΕΚΑΣ μέχρι Δεκ. 2017

σε 28%.

Αύξηση εισφορών υγείας
συνταξιούχων στο 6%.

Ισοδύναμα για
την αναστολή της ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος

ΜΕΤΡΑ
Τα μέτρα που προτείνει η Αθήνα και οι νέες

προτάσειςτου ΔΝΤ για την επίτευξη συμφωνίας.

Σελ. 4-5

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

!§§ϊ

Κατάργηση όλων των εισφορών
υπέρ τρίτων μέχρι 31/10/2015

Πρόσθετα
μέτρα-σοκ
ζητά το ΔΝΤ
Ο «Οχι» στην έκτακτη εισφορά 12%
στα εταιρικά κέρδη

Συνολικά έσοδα 1,8 δισ. ευρώ
από τον ΦΠΑ, στο 23% η εστίαση
Περικοπές στις συντάξεις, κατάργηση
του ΕΚΑΣ έως το 2017 > σελ. 4
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι

δανειστές προτείνουν ΦΠΑ 23

των επιχειρήσεων με συντελεστή 28

στην εστίαση κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το 2017 καθώς και φορολόγηση
Επίσης ζητούν 100

προκαταβολή φόρου από επιχειρήσεις αλλά και την

επέκταση του μέτρου και στις ατομικές εταιρείες Παράλληλα απαιτούν κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
από την 1η Ιουλίου έως το

2022

ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΝΤ

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Προτάοεις-οοκ από την Κρ Λαγκάρντ
τίναξαν οτον αέρα τη διαπραγμάτευοη
ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

και του πηΡΓΟΥ γάτου

μέτρα που έβαλαν φωτιά
στη διαπραγμάτευση
παρέδωσαν χθες νωρίς το
πρωί οι δανειστές στην ελληνική
κυβέρνηση
Ουσιαστικά η νέα εισήγηση των
θεσμών προς την Αθήνα είναι το
κείμενο της ελληνικής πρότασης το
οποίο είναι γεμάτο από διαγεγραμ
μένες προτάσεις και μάλιστα με
κόκκινες γραμμές Εκτός από τις
προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης
που διέγραψαν οι δανειστές
έχουν προσθέσει με κόκκινα γράμ
μαια τις δικές τους αντιπροτάσεις
Η κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί
την πρόταση-σοκ που κατέθεσαν
οι δανειστές και οε άτυπη
ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία
της ελληνικής κυβέρνησης
προσήλθε στη διαπραγμάτευση με
βάση το κείμενο της πρότασης το
οποίο οι θεσμοί είχαν αποδεχτεί ως
βάοη συζήτησης τη Δευτέρα Οι
θεσμοί από την πλευρά τους κατέθεσαν
νέα πρόταση η οποία μεταφέρει
τα βάρη σε μισθωτούς και
συνταξιούχους με τρόπο κοινωνικά
άδικο ενώ την ίδια στιγμή πρότειναν
μέιρα ώστε να αποφευχθεί η
αύξηση ιων βαρών στους έχοντες
Η ελληνική πλευρά αδυνατεί να
συμφωνήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται
σε όλα τα επίπεδα
Ωστόσο αργά χθες το βράδυ και
ενώ συνεχιζόταν στις Βρυξέλλες οι
συνομιλίες Ελλάδας και εταίρων
υπήρξε η πληροφορία ότι η ελληνική
κυβέρνηση απέσυρε την πρόταση
για αύξηση των εισφορών στις
συντάξεις που περιέχεται στο
πακέτο συμφωνίας με τους
θεσμούς Η πρόταση της κυβέρνησης
αφορούσε σε επιβολή εισφοράς
ασθενείας 5 στις επικουρικές και
αύξηση της εισφοράς 1 στις κύριες
για τον κλάδο ασφάλισης Η
πρόταση που έφερνε κρυφές μειώσεις
στις συντάξεις αφορούσε στο
σύνολο των συνταξιούχων της χώ¬

Νέα

ενημέρωση

ελληνικό

ρας και προέβλεπε έοοδα 645 εκατ
ευρώ Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί
με ποια ισοδύναμα μέτρα
θα καλυφθεί η τρύπα που προκύπτει
από την κατάργηση του μέτρου
Η

νέα πρόταση των δανειστών

προβλέπει

I

ΦΠΑ Ζητούν οι αλλαγές
να ισχύσουν άμεσα από

1η Ιουλίου με στόχο την άντληση
εσόδων 1 ΑΕΠ αντί για 0,74 1
που πρότεινε η Αθήνα οε ετήσια
βάση
Οι δανειστές λένε όχι στο να
υπαχθούν τα βασικά τρόφιμα στο
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13 και
δέχονται μόνο τη ν υπαγωγή των μη

κατάργηση των μειωμένων κατα
30 συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά
την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης
για χορήγηση φοροαπαλλαγών
στους μόνιμους κατοίκους των
νησιών με χαμηλά εισοδήματα Στο
χαμηλό συντελεστή 6 οι πιστωτές
δέχονται να υπαχθούν εκεί ια φάρμακα
τα βιβλία και τα εισιτήρια στα
θέατρα όχι όμως οι ιατρικές

προμήθειες

την

επεξεργασμένων τροφίμων Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι προϊόντα
το ελαιόλαδο αλλά και το γάλα
που πωλούνται συσκευασμένα θα
μεταφερθούν στον υψηλό συντελεστή
23
Στο 13 φαίνεται πως
παραμένουν η ενέργεια το νερό
ενώ τα ξενοδοχεία μετακομίζουν
στο μεσαίο συντελεστή 13 από
6,5 που είναι σήμερα Οι δανειστές
απορρίπτουν την πρόταση της Αθήνας
να παραμείνει στο 13%οκλάδος
της εστίασης και ζητούν να μεταφερθεί
στο 23
με παράλληλη
όπως

περιλαμβάνεται η αξίωση για μείωση
των αμυντικών δαπανών κατά
400 εκατ ευρώ έναντι 200 εκατ
ευρώ που πρότεινε η ελληνική
πλευρά συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης σε ανθρώπινο δυναμικό
και προμήθειες
Επιχειρήσεις Για την

αύξηση

του συντελεστή
φορολογίας των επιχειρήσεων από
το 26 στο 29 που προτείνει η
ζητούν την αύξηση του συντελεστή
κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες
δηλαδή από το 26 στο 28
Επίσης απορρίπτουν την επιβολή
φόρου 12 στα κέρδη των επιχειρήσεων
άνω των 500.000 ευρώ
Αθήνα

Ι

Φορολογία Οι δανειστές

αποδέχονται την πρόταση
της κυβέρνησης για 100
φόρου από επιχειρήσεις
αλλά ζητούν να επεκταθεί και στις
ατομικές επιχειρήσεις Επίσης ζητούν
να καταργηθεί ο διαφορετικός
τρόπος φορολόγησης των αγροτών
οι οποίοι σήμερα φορολογούνται με
συντελεστή 13 από το πρώτο ευρώ
ενώ οι υπόλοιποι φορολογούμενοι
που ασκούν επιχειρηματική
φορολογούνται με
26 και να καταργηθεί η
φοροαπαλλαγή από τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο
προκαταβολή

δραστηριότητα

συντελεστή

κίνησης

I

Αμυντικές δαπάνες Στην
πρόταση των θεσμών

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ι

Εισφορές συνταξιούχων
Το ΔΝΤ ζήτησε να επιβληθεί
εισφορά ασθενείας 6 αντί
5 του ελληνικού σχεδίου τόσο στις
κύριες όσο και στις επικουρικές

Οκτώβριο έως το 2025 όπως προβλέπει
το ελληνικό σχέδιο με την πρόβλεψη
πέναλτι 16 για όποιον
ένα χρόνο νωρίτερα
από το ένα έτος που θα προστίθεται
στη μεταβατική περίοδο
συνταξιοδοτείται

Ι

Συνταξιοδοτικά δικαιώ
ματα Το ΔΝΤ εξαιρεί
από τις αυξήσεις ορίων έως τα 67
για πλήρη και 62 για μειωμένη μόνο
τους εργαζόμενους στα βαρέα και
τις μητέρες αναπήρων παιδιών Η
ελληνική πλευρά θέλει να διασώσει
και άλλες κατηγορίες με κλειδωμένα
ή θεμελιωμένα δικαιώματα
συμπεριλαμβανομένων των
μητέρες με ανήλικα
™

I

ΕΚΑΣ Το ΔΝΤ ζητά την

κατάργηση του ΕΚΑΣ
έως το τέλος του 2017 ενώ η ελληνική
κυβέρνηση έχει προτείνει την
αντικατάστασή του στο πλαίσιο της
αναμόρφωσης της επιδοματικής
πολιτικής στα τέλη του 2018

συντάξεις

Ι

Πρόωρες συντάξεις Το
ΔΝΤ ζητά να μπει μπλόκο
στις πρόωρες κάτω των 62 και 67
ετών συνταξιοδοτήσεις από την 1η
Ιουλίου έως το 2022 και όχι από τον

Ρήτρες μηδενικών ελλειμμάτων

Το ΔΝΤ ζητά
ισοδύναμα αν η
επιμείνει στην κατάργηση
της ρήτρας μηδενικών ελλειμμάτων
σε επικουρικές και εφάπαξ

δημοσιονομικά

κυβέρνηση

12. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΤΙΝΑΞΑΝ ΣΤΣΝ ΑΕΡΑ ΤΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .25/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .25/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΙΜΙΙΙΙΨ
Νέο καθεστώς

Εφαρμογή νέου καθεστώτος ΦΠΑ από 1η Ιουλίου 2015

Εσοδα από μεταρρύθμιση ΦΠΑ 0,74
του ΑΕΠ ετησίως

Εσοδα από μεταρρύθμιση ΦΠΑ 1
0,8 δισ.ευρώ

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

του ΑΕΠ ετησίως

Το νέο σύστημα θα έχει τρεις συντελεστές

✓ Έναν βασικό συντελεστή 23
✓ Έναν μειωμένο συντελεστή 13

Στο 23

ο κλάδος της εστίασης

Α

ο

Id aa Man in rorMuttanon η IK Γ/,ΓΒ/ΙΜ alaH

la

let and

για μη
επεξεργασμένα βασικά τρόφιμα την ενέργεια το
νερό την εστίαση και τα ξενοδοχεία

Μόνο τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στο 13
διαγράφεται η λέξη βασικά

✓ Έναν υπερμειωμένο συντελεστή 6

Αυτό σημαίνει ότι το λάδι και το γάλα θα υπαχθούν στο
συντελεστή 23

για ιατρικές προμήθειες φάρμακα βιβλία και θέατρα
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Εξορθολογισμό των εξαιρέσεων για διεύρυνση της
φορολογικής βάσης

I

Κατάργηση των εξαιρέσεων συμπεριλαμβανομένης
και αυτής που ισχύει στα νησιά
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Περιορισμοί προκειμένου κάποιος να χαρακτηρισθεί
αγρότης λήψη μέτρων για αύξηση εσόδων από τη
φορολόγηση επιχειρήσεων το 2013

Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015 με
προοδευτική κλίμακα

Προκαταβολή φόρου 100 σε όλες τις επχειρήσεις
και τις ατομικές έως τα τέλη του 2016

•

Κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος
στους αγρότες

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 θα επανασχεδιαστεί
ο Κώδικας

Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Φορολογίας Εισοδήματος με ενοποίηση της ειδικής
εισφοράς για το 2016

Κατάργηση της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης
των αγροτών

Αύξηση από το 2016 του φορολογικού συντελεστή
για τις επιχειρήσεις στο 29 από 26

Αύξηση του συντελεστή στις επιχειρήσεις στο 28

Επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις
με κέρδη άνω των 500.000 ευρώ

από 26

Απορρίπτεται

Φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Διεθνής διαγωνισμός για τις άδειες χρήσης
τηλεοπτικών συχνοτήτων
Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και
επιβολή του φόρου στα σκάφη αναψυχής
Επιβολή φόρου 30 στον ιντερνετικό τζόγο

nit

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που επεστράφη από το ΔΝΤ γεμάτο
με διορθώσεις και διαγραφές μέτρων

Βασική σύνταξη Οι
δανειστές ζητούν να

Εισφορές εργοδοτών
και εργαζομένων Το
ΔΝΤ απορρίπτει την επαναφορά
εισφορών 3,9 υπέρ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ
και την αύξηση της εισφοράς των
εργαζομένων στα επικουρικά σε
3,5 από 3 που προβλέπει το
σχέδιο
Ζητείται ακόμη η άμεση από
1ης Ιουλίου μείωση των εισφορών
στα επίπεδα του ΙΚΑ σε ΔΕΚΟ
τράπεζες αντί για σταδιακή μείωση
έως το 2022

καταβάλλεται στα 67 η βασική σύνταξη
των 360 ευρώ με εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια και να εφαρμοστεί
πλήρως ο ν 3863/10 βασική
αναλογική σύνταξη για όποιον
θεμελιώνει δικαίωμα από 1/1/2015

ελληνικό

Κοινωνικοί πόροι Το
ΔΝΤ ζητά την κατάργησή
τους έως τον Οκτώβριο
Απορρίπτεται

Έσοδα από τη δημοπρασία αδειών κινητής
τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς

Απορρίπτεται

Ειδικές φοροαπαλλαγές για μόνιμους κατοίκους
των νησιών με χαμηλό εισόδημα

Απορρίπτεται

Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ το 2015 και 2016 ώστε να
διασφαλιστούν έσοδα ύψους

2,65 δισ ευρώ ετησίως από τη φορολόγηση
των ακινήτων

Εισφορές συνταξιούχων Εισφορά αθενείας 5
στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις
Αποσύρθηκε αργά το βράδυ

a wo of an nanpon of 0 lenai proporty vali
201 and
property a roaanoat at Μ.Μ Ρ

τόσο

Πρόωρες κάτω των 62 και 67 ετών
Μπλόκο στις προώρες από τον Οκτώβριο 2015
έως το 2025 με πέναλτι

Επιβολή εισφοράς ασθενεία 6

Εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
από την 1η Ιουλίου έως το 2022

Ενοποιήσεις Ταμείων
Το ΔΝΤ ζητά να
όλα τα επικουρικά στο
ΕΤΕΑ ενώ η κυβέρνηση δίνει
έως το ερχόμενο φθινόπωρο
και ένα μόνο ταμείο για κύρια
σύνταξη έως το τέλος του 2016 αντί
των τρία που προβλέπει το ελληνικό
σχέδιο έως το τέλος του 2017

ΕΞ

ενοποιηθούν

ΔΝΤ ζητά ισοδύναμα που θα καλύψουν
το κόστος της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας για
την κατάργηση περικοπών στις
συντάξεις και στα δώρα των συνταξιούχων

περιθώριο

ΕΝΦΙΑ και το 2016 για έσοδα 2,65 δια
β Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο
το νομοσχέδιο για τη μείωση

16

των αντικειμενικών αξιών

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα Διασώζονται και άλλες
κατηγορίες με κλειδωμένα ή θεμελιωμένα
δικαιώματα συμπεριλαμβανομέννων των μητέρων
με ανήλικα

Εξαιρούνται από τις αυξήσεις ορίων έως τα 67 για
πλήρη και 62 για μειωμένη σύνταξη μόνο εργαζόμενοι
στα βαρέα και μητέρες ανάπηρων παιδιών

Έσοδα ύψους 2,65 δισ ευρώ από
τη φορολογία των ακινήτων
θα αναζητήσει η κυβέρνηση το
2015 αλλά και το 2016 Ουσιαστικά
η κυβέρνηση με το πακέτο

ΕΚΑΣ Αντικατάσταση του στο πλαίσιο της αναμόρφωσης
της επιδοματικής πολιτικής στα τέλη του 2018

Κατάργηση ΕΚΑΣ έως το τέλος του 2017

Ρήτρες μηδενικών ελλειμμάτων Κατάργηση σε
επικουρικές και εφάπαξ

Δημοσιονομικά ισοδύναμα

Βασική σύνταξη

Να καταβάλλεται στα 67 η βασική σύνταξη των 360
ευρώ με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

για όποιον συνταξιοδοτείτια 1 χρόνο νωρίτερα
από το πρώτο έτος που θα προστίθεται στη
μεταβατική περίοδο

μέτρων της διετίας 2015 2016
δεσμεύεται να διατηρήσει τον
ΕΝΦΙΑ και το 2016 για τη
της είσπραξης 2,65 δισ
ευρώ ετησίως
Η εξίσωση για την κυβέρνηση
δυσκολεύει αν συνυπολογίσει
κανείς ότι αναμένεται η
των Τιμών Ζώνης
Η δέσμευση που έχει αναλάβει
η Αθήνα έναντι των δανειστών
της είναι ότι η όποια αναπροσαρμογή
διασφάλιση

αναπροσαρμογή

Εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων Επαναφορά
εισφορών 3,9 υπέρ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ και αύξηση της
εισφοράς των εργαζομένων στα επικουρικά σε 3,5
από 3
Κατάργηση περικοπών στις συντάξεις
μετά την απόφαση του ΣτΕ

Κατάργησή τους από τον Οκτώβριο
Απορρίπτεται η αύξηση των εισφορών και ζητείται η
άμεση από 1η Ιουλίου μείωση των εισφορών στα
επίπεδα του ΙΚΑ οε ΔΕΚΟ τράπεζες αντί για σταδιακή
μείωση έως το 2022

Ισοδύναμα μέτρα

Κατάργηση περικοπών

στις συντάξεις Το

των αντικειμενικών

αξιών

θα φέρει και αλλαγές στα
κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ έτσι ώστε
να εισρεύσουν στα κρατικά τα¬

μεία 2,650 δισ ευρώ Με δεδομένο
λοιπόν ότι οι μεγάλες μειώσεις
Τιμών Ζώνης αναμένονται
στις αποκαλούμενες ακριβές
περιοχές όπου οι εμπορικές
αξίες πλέον βρίσκονται πολύ
χαμηλότερα από ης αντικειμενικές
οι μεγαλύτερες αυξήσεις
θα γίνουν στα υψηλότερα
κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ για να μην
υπάρξει απώλεια εσόδων ενώ
δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται
ότι ο Συμπληρωματικός Φόρος
που σήμερα επιβάλλεται στα
αστικά ακίνητα συνολικής
αξίας άνω των
αντικειμενικής

300.000 ευρώ θα ξεκινάει από
πολύ χαμηλότερα ενδεχομένως
κάτω από πς 200.000 ευρώ

Επίσης το νομοσχέδιο με ης
στον τρόπο υπολογισμού
των αντικειμενικών αξιών και

αλλαγές

ακολούθως οι νέες Τιμές Ζώνης
δεν αναμένονται νωρίτερα
από τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο

13. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
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Η ώρα της τελικής διαπραγμάτευσης
Παραμένει το χάσμα παρά τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε λίγο μετά
τις 2 π.μ ώρα Ελλάδας και ο δεύτερος γύρος
διαβουλεύσεων που είχαν στις Βρυξέλλες ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι κ.κ Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ Μάριο Ντράγκι Κριστίν Λαγ
κάρντ και Γερούν Ντάισελμπλουμ προκειμένου
να αρθεί το αδιέξοδο πριν από το νέο
για τις 2 μ.μ Eurogroup ώστε
να αποτραπεί η χρεοκοπία της χώρας Στις δια¬

προγραμματισμένο

βουλεύσεις που θα επαναληφθούν σήμερα το
πρωί δεν επήλθε ουσιαστική σύγκλιση και η

κυβέρνηση διαμηνύει ότι παραμένει σταθερή
στις θέσεις της τη στιγμή που n διαπραγμάτευση
βρίσκεται σε οριακό σημείο Οι θεσμοί
κατέθεσαν νέα πρόταση που μεταξύ άλλων
προβλέπει τη μετάταξη μεγάλου μέρους των
τροφίμων αλλά και της εστίασης στον
23 του ΦΠΑ την κατάργηση του
συντελεστή

Προθεσμία εως το μεσημέρι από το Eurogroup

ΕΚΑΣ και την εξάλειψη των πρόωρων
έως το 2022 και διαγράφει την
συνταξιοδοτήσεων

έκτακτη εισφορά 12 στις επιχειρήσεις και
την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών Οι
κ.κ Τσίπρας Γιουνκέρ Ντράγκι Λαγκάρντ και
Ντάισελμπλουμ είχαν πολύωρη συνάντηση και
χθες το μεσημέρι κατά την οποία ο πρωθυπουργός
φέρεται να μην απέρριψε το σύνολο
των προτάσεων των θεσμών για τον ΦΠΑ αλλά

ζήτησε ως αντάλλαγμα να υπάρξει ρητή
για την ελάφρυνση του χρέους Πάντως
το κλίμα για την Αθήνα είναι ιδιαίτερα βαρύ
και το Eurogroup έδωσε προθεσμία να υπάρξει
συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο έως το μεσημέρι
Ενδεικτική είναι και n δήλωση του Ιταλού
Ματέο Ρέντοι πως υπάρχουν χώρες
στην Ε.Ε που πιέζουν ώστε να εκδιωχθεί η
από την Ευρωζώνη Σελ 3 και 4

δέσμευση

πρωθυπουργού

Ελλάδα

Μαραθώνιος διαβουλεύσεων στις Βρυξέλλες

Νέα μεταμεσονύκτια συνάντηση Τσίηρα με Γιουνκέρ Λαγκάρντ Ντράγκι
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ολονύκτιο θρίλερ εξελισσόταν χθεε το βράδυ
axis Βρυζέλλεβ με its διαπραγματευθεί να
συνεχίζονται μετά τα μεσάνυχτα στο ανώτατο
επίπεδο για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα
μεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού Αλ Τσίπρα
και των επικεφαλή5 των θεσμών Μ Ντράγκι
Κρ Λαγκάρντ Γ Ντάισελμπλουμ και Ζ.-Κ
ώστε να υπάρχει σήμερα το πρωί
το προσχέδιο συμφωνία Οι διαφορέε
παρέμεναν μεγάλεε μεταξύ Tns ελληνική5
πλευρά3 και αυτήβ των θεσμών éos χθεε το
απόγευμα γΓ αυτό άλλωστε και το έκτακτο
Eurogroup διεκόπη σε λιγότερο από δύο ώρεβ
για να συνεχιστεί σήμερα στκ 14.00 ώρα Ελ
λάδαε Συγχρόνωί δόθηκε προθεσμία έωε σή¬
Γιουνκέρ

τουλάχιστον

μερα το μεσημέρι να κατατεθεί η συμφωνία
ανάμεσα cruous θεσμούε stafflevel agreement
μαζί με τη λίστα προαπαιτούμενων που θα
πρέπει να ψηφιστούν πρώτα από το ελληνικό
Κοινοβούλιο και μετά Δευτέρα éois Τρίτη να
ψηφιστεί η συμφωνία από τα υπόλοιπα τέσσερα
κοινοβούλια των κρατών-μελών
Στη μεσημεριανή εξάωρη συνάντηση του
κ Τσίπρα με tous επικεφαλή5 των θεσμών
οι πληροφορίεε που έχει η Κ κάνουν λόγο
για πολύ έντονο κλίμα με τον κ Τσίπρα να
διακόπτει συχνά προκειμένου να συμβουλευθεί
tous συνεργάτεε του Zuvxpôvcos οι
ίδιεε πληροφορίεβ αναφέρουν σκλήρυνση
Tns crtâons Tns κ Λαγκάρντ ενώ το Βερολίνο
θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την έγκριση Tns
συμφωνίαΒ από το ΔΝΤ
Λίγο αργότερα το Eurogroup ξεκίνησε με

Το Eurogroup έδωσε προθεσμία έως το μεσημέρι για συμφωνία

τη φράση του Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν

έχουμε τίποτα öucrruxcos και πρέπει να είμαστε
σε ετοιμότητα να συναντηθούμε και αύριο
σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση
των συζητήσεων Η φράση αυτή ήταν αρκετή
για να ξεκινήσουν κάποιοι υπουργοί Οικονομικών
ôn&js ο Ionavôs ο ItoAôs ο Φιν
λανδόβ ο Σλοβάκο3 ο Βέλγθ5 και ο Μαλτέζοβ
άλλων
να μιλούν πολύ αυστηρά για
μεταξύ

τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και έχει

Σκληρή γραμμή από το ΔΝΤ
ενώ το Βερολίνο θεωρεί

απαραίτητη την έγκριση
της συμφωνίας από το Ταμείο

προκαλέσει πλήγμα στην αξιοπιστία Tns Ευ
ρωζώνη5 àncos είπαν χαρακτηριστικά καθώε
τα μηνύματα που στέλνονται από τα τελευταία
Eurogroup προκαλούν αναστάτωση και αστάθεια
Otis αγορέε Συγχρόνου εκφράστηκε
δυσφορία από σειρά υπουργών οι οποίοι
ντροπιαστικό το γεγονό5 ότι
είναι η τρίτη συνεδρίαση σε μία εβδομάδα
xcjpis οι υπουργοί να έχουν κάποιο έγγραφο
ούτε κάποια πρόταση που μπορούν να δουν
ούτε την ελληνική και ότι ενημερώνονται
από Tis ôiappoés στον διεθνή Τύπο
χαρακτήρισαν

Δεύτερο βασικό σημείο σύμφωνα με ανώτατο

αξιωματούχο ήταν ότι και οι τρεΐ5 θεσμοί
ένιωσαν την ανάγκη να διευκρινίσουν ότι
βρίσκονται στο ίδιο μήκοβ κύματοβ Το ίδιο
δήλωσε και ο Π Μοσκοβισί κατά την έξοδό
του τονίζοντα3 ότι οι θεσμοί έχουν απόλυτα

κοινή θέση Σύμφωνα με πληροφορίε5 Tns
Κ οι θεσμοί που απέστειλαν Otis 4 π.μ
Τετάρτη τα σχάλιά tous για την ελληνική
πρόταση βρίσκονταν σε συμφωνία στα
σημεία με βασικότερη διαφορά τη
σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ καθώ3 το
ΔΝΤ τη θέλει άμεσα ενώ η Κομισιόν συμφωνεί
με την ελληνική πλευρά
Κατά την ίδια πηγή οι θεσμοί ήταν αντίθετοι
στην κατάργηση Tns έκτακτηε εισφορά5 12
Otis επιχειρήσει επέμειναν στην ιδιωτικοποίηση
Tns ΑΔΜΗΕ και στην κατάργηση Tns
εισφορά3 3,9 npos το ΙΚΑ Αν δεν υπάρξει
συμφωνία σήμερα σε επίπεδο Eurogroup
τότε η συζήτηση θα εξελιχθεί σε αρνητικά
σενάρια λέει αξιωματούχοβ στην Κ που
αποκλείει περαιτέρω συζήτηση σε επίπεδο
Tns

περισσότερα

Συνόδου Kopucpns
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Δημοσιονομικά μέτρα

Αιφνιδιασμός
στην κυβέρνηση
από τη νέα πρόταση
Γης ΑΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Το νέα δεδομένα που

διαμόρφωσε
η πρόταση, την οποία απέστειλαν
την
Αθήνα
χθες
τα ξημερώματα
προς
οι θεσμοί, προκαθόρισαν
το σκηνικό παρατεταμένης αγωνίας
μέσα στο οποίο εξελίχθηκε
η χθεσινή ημέρα. Η πρόταση των
εταίρων προς την Αθήνα, δεδομένων

των ευνοϊκών σχολίων

που είχε εισπράξει το προσχέδιο

που παρουσίασε τη Δευτέρα η
Αθήνα, αιφνιδίασε την κυβέρνηση.
Η πρώτη αντίδραση στελεχών
του Μεγάρου Μαξίμου ήταν ότι
πρόκειται για «ένα πολύ κακό
κείμενο, που μας πηγαίνει πίσω
στη διαπραγμάτευση». Ο
Αλέξης Τσιπρας, λίγο
πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες,
άσκησε σκληρή κριτική στη
στάση των εταίρων, αφήνοντας
υπονοούμενα για τα κίνητρα πίσω
από τις κινήσεις τους. «Η μη αποπρωθυπουργός,

Ελληνική πρόταση

Πρόταση Θεσμών
6% Φάρμακα, βιβλία και θέατρα

6% Φάρμακα, βιβλία και θέατρα
13% Για βασικά είδη τροφίμων (γάλα, λάδι,

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα,
λίγες ώρες αργότερα, στις 2.30
μ.μ., άρχισε στις Βρυξέλλες n
συνάντηση του πρωθυπουργού
με τους Κριστίν Λαγκάρντ, ΖανΚλοντ Πουνκέρ, Μάριο Ντράγκι,
Πιερ Μοσκοβισί, Γερούν Ντάισελμπλουμ και Κλάους Ρέγκλινγκ. Τον πρωθυπουργό
ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και ο υπουργός Επικρατείας,
Νίκος Παππάς.
συνέδραμαν

13% Για μη επεξεργασμένα τρόφιμα,

ψωμί κ.λπ.), ενέργεια, νερό, διαμονή
σε ξενοδοχεία και εστίαση
23% Για όλα τα υπόλοιπα (και το 28% των
τροφίμων όπως μακαρόνια, ρύζι κ.λπ.)
• Εκτακτη εισφορά 12% για

500.000 ευρω

•

ψ I IM

23%

κέρδη άνω των

•

Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
στο 29% από 26%

Επιχειρήσεις

• Αύξηση για τα εισοδήματα άνω των

Εισφορά

30.000 ευρω

• Επανασχεδιασμός του τρόπου

Γ\

IT Μ I I I .ΓΜ I

Αγρότες

C

Ό.ΤΛ 1

προσπάθεια

να συμφωνηθεί ποια
από τις δύο προτάσεις αποτελεί
βάση συζήτησης, χωρίς, τελικά,
να υπάρξει συμφωνία Ακολούθως,

η συζήτηση πέρασε στο θέμα

του ΦΠΑ και στην επιμονή των
εταίρων για ένταξη της εστίασης
στον συντελεστή 23%. Από
πλευράς ζητήθηκαν ως
αντάλλαγμα η εξαίρεση των
τροφίμων από τον
συντελεστή 23% και η διατήρηση
της έκπτωσης στον ΦΠΑ για τα

ΕΝΦΙΑ

• Στο 13% από 10% για τα εισοδήματα του
2014

νησιά και διεκδικεί
δήλωση
για την ελάφρυνση
του χρέους.

δεσμευτική

• Επιβολή φόρου
και έκδοση αδειών

h/tiU ftu£t
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Τηλεοπτικές
διαφημίσεις

έχει ξαναγίνει. Ούτε στην Ιρλανδία
ούτε στην Πορτογαλία. Πουθενά!
Αυτή n περίεργη στάση, δύο
μπορεί να κρύβει. Είτε
δεν θέλουν συμφωνία είτε
συγκεκριμένα συμφέροντα
στην Ελλάδα». Την αντίδραση
αυτή πυροδότησε η εκτίμηση
πως οι εταίροι αποφάσισαν
ουσιαστικά να αποσύρουν από
το τραπέζι των συζητήσεων την
ελληνική πρόταση και να
ενδεχόμενα

εξυπηρετούν

επαναφέρουν,

με ελάχιστες παραλλαγές,
την πεντασέλιδη δική τους
πρόταση. Η αντιπρότασή τους,
μάλιστα, ήρθε ως αποτέλεσμα
διαπραγματεύσεων που
είχαν προηγηθεί στις Βρυξέλλες
ανάμεσα στην ελληνική διαπραγματευτική
ομάδα και σε εκπροσώπους
των θεσμών, σε μια προσπάθεια
να γεφυρωθούν οι διαφορές
και να επιτευχθούν συγκλίσεις,
κάτι που τελικά δεν έγινε.
πολύωρων

• Μείωση κατά 400 εκατ. ευρω
το 2016

• Φόρος και
έκδοση αδειών

• Κατάργηση του Επιδόματος θέρμανσης
για τα νοικοκυριά

• Επανασχεδιασμός του κώδικα φορολογίας
εισοδήματος για αγρότες και ελεύθερους
επαγγελματίες

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Ελληνική πρόταση

Πρόταση Θεσμών

Εξοικονόμηση 0,37% του ΑΕΠ το 2015 και 1,05%
του ΑΕΠ το 2016

Εξοικονόμηση 0,25% με 0,5% του ΑΕΠ το 2015 και 1%
του ΑΕΠ το 2016

με την επισήμανση ότι
οποιαδήποτε συζήτηση για το
χρέος θα γίνει αφού κλείσει η
διαπραγμάτευση. Τελικά αποφασίσθηκε
η συζήτηση να συνεχισθεί
μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, με την Αθήνα να
ότι αδυνατεί να συμφωνήσει
με την πρόταση στην οποία
η άλλη πλευρά επιμένει. Της

Πρόωρες: Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
από 1/1/2016. Κανείς να μη συνταξιοδοτείται πριν από τα
67. Διατήρηση θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Εξαίρεση
εργαζομένων σε ΒΑΕ, μητέρων με ανήλικα τέκνα και
άλλες μικρές ομάδες. Αύξηση του πέναλτι για πρόωρη
σύνταξη κατά 10 μονάδες επιπλέον του 6%

Πρόωρες: Εξάλειψη των ειδικών ορίων από την 1π
Ιουλίου του 2015. Καμία αναφορά στα θεμελιωμένα
δικαιώματα. Προστασία μόνο εργαζομένων σε ΒΑΕ και
μητέρων με ανήλικα τέκνα.
Αύξηση του πέναλτι για πρόωρη σύνταξη κατά 10
μονάδες επιπλέον του 6%

συνάντησης
συνεδρίαση της ομάδας
διαπραγμάτευσης υπό τον κ. Τσίπρα, ενώ στις Βρυξέλλες βρισκόταν
για την υπουργική σύνοδο
του NATO και ο κ. Π. Κομμένος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ
της Τρίτης και ενώ γινόταν

Επέκταση του 5% και στις επικουρικές συντάξεις

του χρέους. Και πάλι δόθηκε από
την άλλη πλευρά αρνητική απάντηση,

δοχή ισοδύναμων μέτρων δεν

(2,65 δισ. ευρω) ανεξαρτήτως της
αναπροσαρμογής των αντικειμενικών
αξιών
από 10% για τα εισοδήματα του 2014

• Μείωση κατά 200 εκατ. ευρω το 2016

συσκευασμένων

νησιά. Οι εταίροι αρνήθηκαν.
Από ελληνικής πλευράς, τότε,
ετέθη ως αντιστάθμισμα το θέμα

των αγροτών
Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
των αγροτών

(hcif\r\r nnAiiTFÄcinr • Αύξηση του φόρου πολυτελείας στο 13%

ελληνικής

Ο κ. Τσϊπρας επιμένει
για τη διατήρηση του
μειωμένου ΦΠΑ στα

•

• Διατήρηση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ

C

και το 2016

Ενα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης,
η οποία διήρκεσε σχεδόν
6 ώρες, αναλώθηκε στην

• Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης
• Κοτάονηπη επιχηοηνήπεων στη πετΩεληιο

φορολόγησής τους

CT /Τ

Προκαταβολή φόρου 100% από όλες τις
επιχειρήσεις
Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
στο 28% από 26% σήμερα

αλληλεγγύης

Λ
AI/t Γι ΙΛί ι ΙΜ.ΓΊ ΤΛ
•Λ toooa
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Επί έξι ώρες

•

ενέργεια, νερό, διαμονή
σε ξενοδοχεία
Για όλα τα άλλα συμπεριλαμβανομένης
και της εστίασης

διαμηνύει

Αντικατάσταση του ΕΚΑΣ σταδιακά, από το 2018 έως το
2020 με επίδομα πρόνοιας σε όσους έχουν ανάγκη

Αύξηση εισφορών υγείας στους συνταξιούχους από 4%
σε 5% για κύρια σύνταξη

μεταμεσονύκτιας

προηγήθηκε

ανταλλαγή

προτάσεων στις
n Αθήνα, αντιδρώντας

Κατάργηση των περισσότερων φόρων
υπέρ τρίτων

Ενταξη όλων των επικουρικών
στο ΕΤΕΑ

Αύξηση στις εισφορές του 0ΓΑ ή ένταξη του σε άλλο
ταμείο, έπειτα από διάλογο

Κατάργηση του ΕΚΑΣ σταδιακά, έως τον Δεκέμβριο

του 2017

Αύξηση εισφορών υγείας στους συνταξιούχους
από 4% σε 6% για κύρια σύνταξη
Επέκταση του 6% και στις επικουρικές συντάξεις

Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων
έως τον Οκτώβριο του 2015

Ενταξη όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑ και
χρηματοδότηση μόνο από τις δικές τους εισφορές
(όχι το κράτος)

Αύξηση στις εισφορές του ΟΓΑ ή ένταξή του σε άλλο

ταμείο

Βρυξέλλες,

στις πιέσεις των εταίρων για «ολική
επαναφορά» της αρχικής πρότασής τους, απέσυρε από το τραπέζι

της διαπραγμάτευσης την

πρόταση για αυξήσεις στις ασφαλιστικές

εισφορές σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις.

Αύξηση των εισφορών στο ΙΚΑ κατά 3,9% και αύξηση
των εισφορών προς τα επικουρικά, από 3% σε 3,5%

Επιμένει στην εφαρμογή του νόμου 3863 και τον
υπολογισμό της σύνταξης με Βασική και Αναλογική
Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή
ισοδύναμα χωρίς κρατική χρηματοδότηση

Εφαρμογή της βασικής, αναλογικής σύνταξης για όσους
συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά, με
τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Οι διαφορές
μεταξύ θεσμών
και Αθήνας
Των ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ και ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

ms περικοπήβ δαπανών αντί Tns υπέρμετρηε
αύξησηβ φόρων και εισφορών επανέφεραν χθε5 στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δανειστέβ με την
tous η οποία επί Tns ouoias ακυρώνει το
σχέδιο Tns ελληνικήΒ κυβέρνησα που παρουσιάστηκε
τη Δευτέρα και επαναφέρει σε μεγάλο βαθμό στο προσκήνιο
την αρχική πρόταση Γιουνκέρ για την επίτευξη
συμφωνίαε
Η νέα πρόταση των θεσμών έρχεται σε αντιδιαστολή
με την ελληνική κυρίωβ ois npos τη φορολόγηση των
επιχειρήσεων αλλά και τον ΦΓ1Α καθώβ και axis δράσειβ
για την εξεύρεση του 1 του ΑΕΠ υπέρ του ασφαλιστικού
συστήματοδ Παράλληλα οι δανειστέ5 απορρίπτουν και
ορισμένα από τα ισοδύναμα μέτρα που πρότεινε η
ενώ επιμένουν στην περαιτέρω περικοπή
αμυντικών δαπανών
Τη λογική

αντιπρόταση

κυβέρνηση

Ειδικότερα

L ΦΠΑ Το νέο σχέδιο των πιστωτών εναρμονίζεται
npos τον αριθμό των συντελεστών του ΦΓΙΑ τρειδ
6%-13%-23
ωστόσο μετατάσσει μεγάλο μέροβ των
τροφίμων και την εστίαση στον υψηλό συντελεστή 23
Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν
επιπλέον ετήσια έσοδα 1,8 δισ ευρώ έναντι 1,36 δισ
ευρώ που προέβλεπε η ελληνική πρόταση
Αίσθηση προκαλεί το γεγονόβ ότι η αντιπρόταση των
δανειστών προβλέπει neos στο 13 θα υπαχθούν τα μη
μεταποιημένα τρόφιμα και
m
όλα τα άλλα τρόφιμα στο
23
Qs μη μεταποιημένα
Ql
mmÖUDSC
θεωρούνται βάσει του κοι
r
cos

r

νοτικού

κανονισμού
852/2004 τα τρόφιμα τα

οποία δεν έχουν υποστεί με
ταποίηση Με την πρόταση
αυτή το γάλα το ψωμί το
λάδι κ.λπ θα επιβαρυνθούν
με ΦΠΑ 23 καθώ5 είναι

r

MpopOVV

m φορολόγηση
των επίχεψηοεων
χον ΦΠΑ KÜI

ι
10 αοφάΚίστίΚΟ

μεταποιημένα τρόφιμα
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πρόταση προέβλεπε ότι τα
βασικά τρόφιμα θα υπάγονταν στον συντελεστή 13
Λαμβάνονταβ υπόψη την αντιπρόταση των δανειστών
• στο 6

θα ενταχθούν φάρμακα βιβλία και θέατρα
τα μη μεταποιημένα επεξεργασμένα
η
τρόφιμα ενέργεια το νερό και η διαμονή σε ξενοδοχεία

στο 13

• στο 23

όλα τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίεδ
και Tns εστίασηε
Και οι δύο πλευρέε συμφωνούν στην κατάργηση του
ειδικού καθεστώτο3 ΦΠΑ στα νησιά
2 Επιχειρήσεις Οι δανειστέβ αντιδρούν στην υπερφο
ρολόγηση των επιχειρήσεων και διέγραψαν από την
λίστα tos ισοδύναμο μέτρο την έκτακτη εισφορά
12
την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών ενώ
αντί ελληνική3 npÔTaans για 29
μείωσαν στο 28
την αύξηση του συντελεστή φορολόγησηε των κερδών
tous σήμερα είναι στο 26
Αντιθέτου πρόσθεσαν
την αύξηση Tns προκαταβολή5 φόρου στο 100 Αυτή
τη στιγμή η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 55
για Tis προσωπικέβ εταιρείε5 O.E Ε Ε στο 80 για τα
νομικά πρόσωπα και στο 100 για Tis τράπεζεδ
3 Εισφορά αλληλεγγύης Δεν φαίνεται να υπάρχουν
σημαντικέβ ôiacpopés με tous θεσμούε να ζητούν απλώδ
την αύξησή ms Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση πρότεινε
την αύξηση των συντελεστών Tns εισφορά3 αλληλεγγύηβ
για εισοδήματα 30.000 ευρώ και άνω cos εξήβ
• 12.001 20.000 ευρώ 0,7
• 20.001 30.000 ευρώ 1,4
• 30.001 50.000 ευρώ από 1,4 σε 2
• 50.001 100.000 ευρώ από 2,1 σε 4
• 100.001 500.000 ευρώ από 2,8 σε 6
• 500.001
ευρώ και πάνω από 2,8 σε 8
4 Φορολόγηση αγροτών Στην ελληνική πρόταση γίνεται
απλή
μία
αναφορά νια επανασχεδιασμό του τρόπου
των αγροτών ενώ στην αντιπρόταση των
εταίρων περιλαμβάνεται η κατάργηση των ειδικών
και συγκεκριμένα των επιστροφών στο
αλλά και η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης
των κερδών tous Σήμερα οι αγρότε3 φορολογούνται
με συντελεστή 13 στο εισόδημά tous Enions οι δα
νειστέ5 ζητούν τον επανασχεδιασμό του κώδικα φορο
λογίαε εισοδήματοδ για αγρότεβ και ελεύθερουΒ επαγ
γελματίεβ
5 Επίδομα θέρμανσης Οι δανειστέε επιμένουν στην
κατάργησή του
6 ΕΝΦΙΑ Οι θεσμοί ζητούν οι όποιεβ αλλαγέβ otis αν
τικειμενικέ3 αξίε5 να μην επηρεάσουν την εισπραξιμότητα
του μέτρου που αποδίδει 2,65 δισ ευρώ

συμπεριλαμβανομένη

ελληνική

φορολόγησα

καθεστώτων

πετρέλαιο

7 Φόρος Πολυτελείας τηλεοπτικές διαφημίσεις και άδειες
συχνοτήτων Οι προτάσειβ των δύο πλευρών συμπίπτουν
8 Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο e gaming και άδειες
4G και 5G Οι δανειστέ5 απορρίπτουν os ισοδύναμα μέτρα
Tis δύο auTés παρεμβάσεΐ3
9 Αμυντικές δαπάνες Ενώ η κυβέρνηση προτείνει
την περικοπή tous κατά 200 εκατ ευρώ το 2016 οι

δανειστέ5 ζητούν η μείωση να είναι διπλάσια δηλαδή

400 εκατ ευρώ
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Κατάργηση ΕΚΑΣ και εξάλειψη πρόωρων συντάξεων έως το 2022 ζητεί το ΔΝΤ
Γης ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
Ολική επαναφορά στη σκληρή γραμμή

των δανειστών για το ασφαλιστικό
έκρυβε η πρόταση του ΔΝΤ
καθώς απορρίπτοντας τις αυξήσεις
των εισφορών σε εργοδότες και
εργαζομένους ήτοι 350 εκατ ευρώ
για το 2015 και 800 εκατ ευρώ για
το 2016 ζητεί κατάργηση του ΕΚΑΣ
εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
έως το 2022 και μάλιστα
χωρίς καμία αναφορά στα θεμελιωμένα
δικαιώματα καθώς και
αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ
για όλους τους συνταξιούχους
Το Ταμείο επιμένει στη συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων του 2010 και
2012 με πλήρη εφαρμογή του Ν
3863 που προβλέπει νέο τρόπο
υπολογισμού των συντάξεων βασική
και αναλογικό καθώς και πλήρη
εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος στα επικουρικά και
τα εφάπαξ ή ισοδύναμα για την
αναστολή της χωρίς όμως κρατικό
χρηματοδότηση Για τον λόγο αυτό
ρίχνει τον πήχυ των προσδοκιών
αναφορικά με την εξοικονόμηση
δαπανών το 2015 στο 0,25 με
0,5 του ΑΕΠ Για το 2016 διατηρεί

την πρόβλεψη που υπήρχε και στην
ενιαία πρόταση των θεσμών για
εξοικονόμηση 1 του ΑΕΠ Το ΔΝΤ
ξεκαθαρίζει ότι όλα τα επικουρικό
ταμεία πρέπει να ενταχθούν στο
υπερ-επικουρικό των μισθωτών
ΕΤΕΑ θέση που περιλαμβάνεται
και στο ελληνικό κείμενο όμως
επιμένει η χρηματοδότησή τους
να μην επιβαρύνει το Δημόσιο
Σκληρή γραμμή ακολουθεί και στο
θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
Ζητεί από την 1/7/2015
και έως το 2022 την πλήρη εξάλειψή

τους Στο κείμενο του Ταμείου δεν
γίνεται καμία αναφορά στα
θεμελιωμένα

ασφαλιστικό δικαιώματα
Προβλέπει εξαιρέσεις μόνο για τους

Επιμένει σε συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων
του 2010 και του 2012

και εφαρμογή της ρήτρας
μηδενικού
ελλείμματος

εργαζομένους στα βαρέα και τις
μητέρες με ανάπηρα τέκνα Οσο
για όλους τους υπόλοιπους συμφωνεί
με την ελληνικό πρόταση
για αύξηση του πέναλτι κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες άνω του 6
που ήδη ισχύει Το ΔΝΤ ζητεί την
κατάργηση του ΕΚΑΣ έως τον
2017 χωρίς καμία αναφορά
σε υποκατάστασή του Οσο για
την έμμεση μείωση των συντάξεων
συμφωνεί με την πρόταση της
και επαυξάνει Ζητεί
αύξηση στις εισφορές των ήδη
Δεκέμβριο

κυβέρνησης

συνταξιούχων για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη από 4 στο
6
η Ελλάδα πρότεινε 5
Η
θα επιβάλλεται τόσο επί
της κύριας όσο και επί της
σύνταξης Παράλληλα
το ΔΝΤ ζητεί τη σταδιακή κατάργηση
όλων των εξαιρέσεων που
χρηματοδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό την εναρμόνιση
των ασφαλιστικών εισφορών με
το ΙΚΑ από την 1/7/2015 και όχι
με νέα ασφαλιστικό μεταρρύθμιση
που προτείνει n Ελλάδα και
εισφορά

επικουρικής

κατάργηση

όλων των εισφορών υπέρ

Υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη η Κίνα
Υπέρ της παραμονής της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη ετάχθη χθες ο
πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής
του με τον βασιλιά του
Βελγίου Φίλιππο ο οποίος πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο
ο κ Λι δήλωσε ότι η χώρα ίου
θέλει να δει την παραμονή της
στην Ευρωζώνη εκτιμώντας

κρίσιμη στιγμή Επισήμανε ότι η
Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία
στην ενίσχυση των σχέσεων με την

Κινέζος

συνάντησης

Ο

κ Αι Κετσιάνγκ

Ελλάδας

τις προσπάθειες διαφόρων πλευρών
και επιθυμεί την επιτυχία της

διαπραγμάτευσης ενώ τόνισε ότι
αυτές τις ημέρες το ζήτημα του
ελληνικού χρέους βρίσκεται σε μια

Ε.Ε ενώ υποστηρίζει πάντοτε την
πορεία χης ευρωπαϊκής ενοποίησης
και χαιρετίζει μια ευημερούσα
ενωμένη Ευρώπη και ένα ισχυρό

ευρώ Και κατέληξε λέγοντας
ότι η χώρα του προτίθεται να κατα
βάλει κοινές προσπάθειες με την
Ευρώπη για την πρόοδο των κινεζο
ευρωπαϊκών σχέσεων

τρίτων μέχρι 31/10/2015 Παράλληλα
το Ταμείο τονίζει την ανάγκη
εξεύρεσης ισοδύναμων που θα
καλύψουν το κόστος της απόφασης
του ΣτΕ για τις περικοπές
των συντάξεων που κρίθηκαν
αντισυνταγματικός Επιμένει στη
μεγαλύτερη διασύνδεση εισφορών
και παροχών στον υπολογισμό
εισφορών στον ΟΑΕΕ με βάση
το πραγματικό εισόδημα σε
ενοποιήσεις

Ταμείων και αύξηση
στις εισφορές του ΟΓΑ ή ένταξή
του σε άλλο ταμείο προτάσεις
που υπάρχουν και στο ελληνικό
κείμενο
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•

Νοσοκομεία

Στην αποπομπή των

διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών
των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας
προχωρεί ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής με τροπολογία που
κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο Σελ 5

Απομάκρυνση διοικητών
από νοσοκομεία του ΕΣΥ
Στην αποπομπή των διοικητών

ήταν καθαρά τυπικό και δεν
στην ουσία το έργο που
της είχε ανατεθεί εφόσον δεν
προέβη σε πραγματική
των υποψηφίων με
βάση τα προσόντα τους και
απλώς στη σύνταξη
προσχηματικού αλφαβητικού
και όχι αξιολογικού καταλόγου
Επίσης σημειώνεται ότι o
επιτέλεσε

και αναπληρωτών διοικητών
των δημόσιων νοσοκομείων της
χώρας προχωρεί ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
με τροπολογία που κατατέθηκε

αξιολόγηση/κρίση

περιορίστηκε

στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
για τον κώδικα
ιθαγένειας

υφιστάμενος

Πρακτικά ο υπουργός Υγείας
ζητεί τη νομοθετική εξουσιοδότηση
ώστε να μπορεί να προχωρεί

κατάλογος υποψηφίων
δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια

και αξιοκρατία

σε απομάκρυνση
νοσοκομείων
χωρίς αποζημίωση και πρακτικό
χωρίς αιτιολογία Στην αιτιολογική
έκθεση ο κ Κουρουμπλής
διευκρινίζει ότι η απομάκρυνση
διοικητών/υποδιοικητών

των νυν διοικητών και υποδιοικητών
του ΕΣΥ είναι επιβεβλημένη
προκειμένου να αποκατασταθεί
η εύρυθμη λειτουργία
των νοσοκομείων η οποία έχει
διαταραχθεί λόγω της αδυναμίας
άσκησης εκ μέρους των υφιστάμενων
διοικητών των καθηκόντων
τους με αποτέλεσμα να
σε κίνδυνο η υγεία των
πολιτών
Ωστόσο δεν διευκρινίζει για
ποιο λόγο αδυνατούν οι διοικητές
να ασκήσουν τα καθήκοντα τους
Στην τροπολογία αναφέρεται
ότι η έως σήμερα εμπειρία
ότι η επιτροπή σ.σ
αξιολόγησης των διοικητών

Διετής θητεία
Η τροπολογία ορίζει ότι η θητεία

των νέων διοικητών τους
οποίους μπορεί να διορίζει ο
υπουργός με την ίδια απόφαση
που προβλέπει την απομάκρυνση
των υφιστάμενων θα είναι
διετής μέχρι τη δημιουργία του
απαραίτητου πλαισίου αξιολόγησης
και επιλογής υποψήφιων

διοικητών
Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος
η θητεία των διοικητών των
νοσοκομείων ήταν 3ετής Παρά
το γεγονός ότι αναφέρεται πως
ο ορισμός των νέων διοικητών
θα γίνεται με απόφαση του

τίθεται

κατέδειξε

•

υπουργού με ευέλικτη αλλά
και αξιοκρατική επιλογή δεν
διευκρινίζεται ο τρόπος επιλογής
των προσωρινών διετούς θητείας
όπως τους χαρακτηρίζει

διοικητών
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Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .25/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .25/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1
ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το claw back δεν

WTo
επιβλήθηκε ως φόρος ή κοινωνική εισφορά

φορμακοβιομηχιινΝΕς

και δεν καταργήθηκαν οι νομοθετικές προβλέψεις
περί καθορισμού της τιμής των φαρμάκων

Πράσινο

Jtodawback

μηχανισμός
WOαυτόματης
που

απότοΣτΕ
Το Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με
έξι αποφάσεις του 2439-2445/2015 έκρινε ότι ο
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής claw back
που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας το 2012
ως έκτακτο οικονομικό μέτρο στις φαρμακευτικές
εταιρείες είναι για λόγους δημοσίου συμφέροντος
συνταγματικός σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΣΔΑ αλλά
και σύμφωνος με την ευρωπαϊκή και ελληνική
νομοθεσία

23

επιστροφής
επιβλήθηκε το 2012
υποχρεώνει τις
φαρμακευτικές
εταιρείες να
επιστρέψουν τα ποσά
που υπερβαίνουν τον
προϋπολογισμό της
φαρμακευτικής
δαπάνης των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης
ItJE Συνταγματικό για λόγους δημοσίου συμφέροντος

Νόμιμο το clawback
στις φαρμακευτικές
Δ Τμήμα ιου Συμβουλίου
της Επικρατείας με έξι αποφάσεις

Το

του 2439-2445

2015 έκρινε ότι ο μηχανισμός

αυτόματης επιστροφής claw

back που εφαρμόστηκε από το
υπουργείο Υγείας το 2012 ως
έκτακτο οικονομικό μέτρο στις

φαρμακευτικές εταιρείες είναι
για λόγους δημοσίου συμφέροντος
συνταγματικό σύμφωνο με
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου ΕΣΔΑ

αλλά

και σύμφωνο με την ευρωπαϊκή
και ελληνική νομοθεσία Οι
δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν
εμμέσως πλην σαφώς ότι
τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
των φαρμακευτικών εταιρειών
δεν είναι υποχρεωτικό να είναι
σαι λίστα των φαρμάκων του ΕΟ
ΠΥΥ με τη βοϋλησή τους εντάχθηκαν
καθώς μάλιστα υπάρχει
η ελεύθερη αγορά φαρμάκων
Ακόμη αναφέρει το ΣτΕ ότι
το μέτρο αυτό είχε εξαγγελθεί με
τον νόμο 4046/2012 ο οποίος
ανέφερε ότι ένας αυτόματος
επανείσπραξης θα
ότι η δαπάνη για τα εξω
νοσοκομειακά φάρμακα για την
μηχανισμός

εγγυάται

περίοδο 201 2-201 5 δεν θα ξεπερνά
τα όρια του προϋπολογισμού
Οπως είναι γνωστό το claw
back επιβλήθηκε το 2012 από το

υπουργείο Υγείας στις φαρμακευτικές
εταιρείες που είναι
αδειών κυκλοφορίας

κάτοχοι

φαρμακευτικοί

προϊόντων ως έκτακτο
οικονομικό μέτρο σε μια
να ελεγχθεί η αλόγιστη
προσπάθεια

συνταγογράφηση εξωνοσοκομει
ακών ιδιοσκευασμάτων
Το μέτρο εκτός από τον ΕΟ
Γ1ΥΥ καταλαμβάνει και άλλους

φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Ταμεία που είναι υπό την εποπτεία
του κράτους Ετσι ο μηχανισμός
του daw back υποχρεώνει

τις φαρμακευτικές εταιρείες να
επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν
τον προϋπολογισμό της
φαρμακευτικής δαπάνης των
της κοινωνικής ασφάλισης
Το ανώτατο πλαφόν του προϋπολογισμού
της φαρμακευτικής
καθορίζεται με απόφαση
του υπουργού Υγείας
Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το
claw back δεν επιβλήθηκε ως
φόρος ή κοινωνική εισφορά και
δεν καταργήθηκαν οι νομοθετικές
προβλέψεις περί καθορισμού
της τιμής των φαρμάκων αλλά
και δεν επιβλήθηκε κανένας
των απαιτήσεων από
τις πωλήσεις των φαρμάκων
Επίσης οι σύμβουλοι Επικρα
τείας έκριναν ότι ο εν λόγω
χρηματικών απαιτήσεων
δεν ανηβαίνει στο Σύνταγμα
και στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ
το οποίο ορίζει ότι η περιουσία
κάθε φυσικού ή νομικού
είναι σεβαστή εάν τηρείται
και η αρχή της δίκαιης ισορροπίας
μεταξύ του γενικού
που αφορά το κοινωνικό
σύνολο και των αξιώσεων
για την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων του ατόμου
Σύμφωνα με το ΣτΕ το claw
back δεν είναι αντ ίθετο στη συνθήκη
για τη λειτουργία της
Ενωσης και στην οδηγία
89/1 05/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την κάλυψη των
που ρυθμίζουν τον καθορισμό
των τιμών των φαρμάκων
για ανθρώπινη χρήση και την
κάλυψη του κόστους των στα
πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών
συστημάτων υγείας
Τέλος αναφέρει ίο ΣτΕ όπ to
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
δεν αποκλείει να τίθενται περιορισμοί
στη δημόσια φαρμακευ¬
φορέων

δαπάνης

περιορισμός

περιορισμός

Πρόσθετου

προσώπου

συμφέροντος

Ευρωπαϊκής

μέτρων

τική δαπάνη να γίνονται εκπτώσεις
κατά τις πωλήσεις ειδικώς
των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
με κάλυψη της σχετικής
δαπάνης από Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης ΦΚΑ ή να περιορίζονται
κατ άλλο τρόπο οι σχετικές
κατά των ΦΚΑ χρηματικές απαιτήσεις
των επιχειρήσεων
Το φαινόμενο έλλειψης

φαρμάκων καταδικάζει το
Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό
Ελλάδος ΦΑΝΙΕ
ότι αυτό οφείλεται
σε συμπεριφορές πολυεθνικών
εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν
τον έλεγχο της διάθεσης των
με την υιοθέτηση πλαφόν
φαρμάκων ανά φαρμακείο τον
Ινστιτούτο

καταγγέλλοντας

προϊόντων

έλεγχο πωλήσεων φαρμάκων ανά

φαρμακείο και την αναζήτηση
και απαίτηση προσωπικών στοιχείων
ασθενών
Ινσουλίνες φάρμακα για
ψυχικές διαταραχές ενέσεις
για σοβαρή οστεοπόρωση
και για τον προστάτη εμφανίζουν
ελλείψεις θέτοντας σε κίνδυνο
τη ζωή των ασθενών επισημαίνει
το ΦΑΝΙΕ
Σύμφωνα με την καταγγελία
το τελευταίο διάστημα έχουν
τα προβλήματα τα οποία
δημιουργούν ορισμένες πολυεθνικές
φαρμακευτικές εταιρείες
σχετικά με τη διάθεση κάποιων
σκευασμάτων τους
Οπως αναφέρει το ΦΑΝΙΕ οι
εν λόγω εταιρείες αυθαίρετα και
χωρίς δικαίωμα αποφασίζουν
διά μέσου των υπαλλήλων τους
κατ με αδιευκρίνιστα στοιχεία
τη διάθεση ή μη των προϊόντων
τους Μάλιστα επιβάλλουν λογική
πλαφόν που δεν πλησιάζει
ούτε κατά διάνοια τις ανάγκες
των φαρμακείων και των ασθενών
σοβαρές

ενταθεί
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Την πόρτα ms εξόδου
δείχνει το υπουργείο

Υγείαε σε διοικητέε
και υποδιοικητές του
ΕΣΥ χωρίς μάλιστα
αξιολόγηση και αζημίως
Πολλοί από αυτο
βλέπουν τη νομική ο
us μονόδρο

Με δικαστικές προσφυγές απειλούν οι θιγόμενοι απο την τροπολογία Κουρουμπλή που κατατέθηκε οτη Βουλή
ΤΗΣ

ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

οτα δημόσια νοσοκομεία
προκαλεί η απόφαση του υπουργού
Υγείας να προχωρήσει στην
απόλυση των διοικητών και των υποδιοικητών
του ΕΣΥ αζημίως και χωρίς
και μάλιστα με τροπολογία Η
ίδια ρύθμιση παρέχει την εξουσιοδότηση
στον υπουργό Υγείας να ορίσει σε χρόνο
εξπρές νέες διοικήσεις δεδομένου ότι τα
κριτήρια που εισάγει είναι χαλαρότερα
Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει
την τροπολογία ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής προκρίνει ως
λόγους που επιβάλλουν την άμεση και
μαζική απομάκρυνση των διοικητών και

Πόλεμο

αξιολόγηση

υποδιοικητών τη δυσλειτουργία
των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
λόγω της αδυναμίας άσκησης εκ μέρους
των διοικητών των καθηκόντων τους Οι
βαρείς χαρακτηρισμοί έχουν προκαλέσει
την έντονη αντίδραση της πλειονότητας
των αξιωματούχων του ΕΣΥ που
ότι θα ακολουθήσουν τον
δρόμο της Δικαιοσύνης
το
Πάντως
περιεχόμενο της τροπολογίας
που κατατέθηκε στη Βουλή το
βράδυ της Τρίτης σε σχέδιο νόμου του
το>ν

προαναγγέλλουν

υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
για τον Κώδικα Ιθαγένειας δεν ήταν
κεραυνός εν αιθρία για τους ανθρώπους
που κρατούν το διοικητικό τιμόνι των
δημόσιων νοσοκομείων Π ηγεσία στην
οδό Αριστοτέλους είχε εκφράσει από την
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
της και χωρίς περιστροφές τη βούλησή
της για μπαράζ απολύσεων
Τους μήνες που μεσολάβησαν το προφορικό
αίτημα του Παναγιώτη Κουρουμπλή
προς τους διοικητές να υποβάλουν
τις παραιτήσεις τους χωρίς ωστόσο
ανταπόκριση έγινε και γραπτό στα τέλη
Απριλίου Τότε ο υπουργός όρισε καταληκτική
ημερομηνία την 30ή Απριλίου Η
εντολή αυτή όπως φάνηκε ώθησε την
αντιπαράθεση στα άκρα

πως η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί βάσει

των προϋποθέσεων που ίσχυαν κατά
τον διορισμό τους και όχι αυτών που θα
ισχύουν κατά την απομάκρυνσή τους αν
ψηφιστεί η εν λόγο τροπολογία
Ειδικότερα βάσει του ισχύοντος νόμου
η θητεία τους είναι τριετής Συνεπώς
η μονομερής διακοπή της σύμβασης
τους συνεπάγεται αποζημίωση από το
ελληνικό Δημόσιο επιμένουν οι ίδιες
νομικές πηγές Και δεδομένου ότι στις
περισσότερες των περιπτώσεων οι συμβάσεις
λήγουν τον Δεκέμβριο του 20 1 6
οι αξιωματούχοι του ΕΣΥ όπως τονίζουν
θα διεκδικήσουν αποζημίωση 18 μηνών
ο καθαρός μηνια ος μισθός των διοικητών
νοσοκομείων δυναμικότητας άνω
των 400 κλινών αγγίζει τα 2.700 ευρώ
και των υποδιοικητών τα 800 ευρώ
Επιπλέον οι γαλάζιοι διοικητές
ότι θα αιτηθούν χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω
προσβολής της προσωπικότητάς τους
ιδιαίτερα από τη στιγμή που το υπουργείο
τούς καταλογίζει αδυναμία άσκησης
των καθηκόντων τους Αντίθετα οι
που προέρχονται από τον χώρο
του ΠΑΣΟΚ κρατούν πιο μετριοπαθή
στάση Αρκετοί από αυτούς επισημαί
1

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δεν ακολουθούν
όλοι οι διοικητές την ίδια γραμμή Οι
προερχόμενοι από τη γαλάζια παράταξη
έχουν δημιουργήσει σκληρό μέτωπο
αρνούμενοι να αφήσουν τις θέσεις τους
Μάλιστα μέσω των ΝΕΩΝ διοικητές
μεγάλων νοσοκομείων προειδοποιούν
ότι πλέον η νομική οδός αποτελεί
Εχουν ήδη συμβουλευτεί
οι οποίοι τους διαβεβαιώνουν
μονόδρομο

νομικούς

υπογραμμίζουν

διοικητές

Η αιτιολογική
έκθεση
To υπουργείο
Υγείαε έχει στη
διάθεση του δύο
χρόνια ώστε
να μπορέσει να
επεξεργαστεί και
να θεσμοθετήσει
ένα πραγματικά
αξιοκρατικό
αλλά ταυτόχρονα
και εφαρμόσιμο
ούστημα
αξιολόγησηε

νουν στα ΝΕΑ ότι δεν θα προσφύγουν
στη Δικαιοσύνη Η τοποθέτησή τους
συνοψίζεται ως εξής Ο κάθε υπουργός
έχει το δικαίωμα να ορίζει πρόσωπα της
επιλογής του Ωστόσο οι γαλάζιοι διοικητές
αφήνουν αιχμές για ευνοϊκότερη
μεταχείριση των πράσινων διοικητών
υπονοώντας ότι έχουν λάβει υποσχέσεις
από στελέχη της οδού Αριστοτέλους για
αξιοποίησή τους

ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Στο μεταξύ η επίμαχη
τροπολογία ορίζει ότι η θητεία των
νέων διοικητών και αναπληρωτών θα
είναι διετής Οσον αφορά τα κριτήρια
επιλογής αυτά είναι γενικά αφού πρέπει
να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ri ΤΕ1 και
συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι και
εμπειρία στον τομέα της υγείας
Ο νομοθέτης ασκεί αυστηρή κριτική
τόσο στο ισχύον σύστημα όσο και στην
Επιτροπή Αξιολόγησης που όρισε την
τελευταία στρατιά διοικητών επισημαίνοντας
ότι δεν επιτέλεσε το έργο που
της είχε ανατεθεί εφόσον δεν προέβη
σε πραγματική αξιολόγηση κρίση των
υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους
και περιορίστηκε απλώς στη σύνταξη
προσχηματικού καταλόγου

