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Απειλή για το δημόσιο σύστημα uveicis δυσχεραίνεται
η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα

Περιορισμό της φαρμακευτικής
δαπάνης ζατούν οι θεσμοί

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ στα φάρμακα θα προκαλέσει η διολίσθηση

της φαρμακευτικής δαπάνης κάτω από τα 2 δισ υρώ
κάτι για το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πιέζουν οι θεσμοί
Την ώρα που η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη δημόσια φαρμακευτική

δαπάνη στην Ε.Ε ζητούνται νέες δυσβάστακτες για το

δημόσιο σύστημα υγείας περικοπές Αρκείνα αναλογιστούμε ότι
η κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας είναι γύρω

στα 1 78 ευρώ όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ξεπερνά

τα 320 ευρώ
Σημειώνεται ότι ακόμα και τα 2 δισ ευρώ είναι μη ρεαλιστικός

στόχος καθώς δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του

πληθυσμού με δεδομένο ότι συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και

τη δαπάνη για τους εμβολιασμούς η οποία εξαιρείται σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες Επιπρόσθετα στα 2 δισ είχε συμπεριληφθεί
και η δαπάνη για τα δύο εκατομμύρια ανασφάλιστων ασθενών

η οποία ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στα
300 εκατομμύρια ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί
για να καλυφθεί από άλλα κονδύλια

Τον λογαριασμό για τον ανέφικτο στόχο
των 2 δισ που επεβλήθη τον πλήρωσε ο ίδιος ο

ασθενής με τον διπλασιασμό ή και τον τριπλασιασμό

σε πολλές περιπτώσεις της συμμετοχής
του Την Ιδια ώρα ένα μεγάλο μέρος των ασθενών

απευθύνεται πλέον στα κοινωνικά ιατρεία
για να πάρουν τα φάρμακά τους Η διολίσθηση

της φαρμακευτικής δαπάνης κάτω από το

όριο των 2 δισ θα τινάξει στον αέρα το σύστημα

της φαρμακευτικής περίθαλψης θα οδηγήσει
σε νέες δυσβάσταχτες αυξήσεις των συμμετοχών

και θα δημιουργήσει ασθενείς δύο ταχυτήτων

αποκλείοντας τις ευαίσθητες κοινωνικές

ομάδες από τις νέες θεραπείες Συγχρόνως
η απαίτηση των θεσμών για περαιτέρω μείωση

των τιμών των φαρμάκων εκτός πατέντο καθώς

και γενοσήμων βάλλει εναντίον της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας και προοδευτικά θα

οδηγήσει στο να α ποστερηθεί ο ασθενής το φτηνό

ελληνικό φάρμακο
Είναι προφανές ότι οι νέες μονοσήμαντες

απαιτήσεις των δανειστών στον χώρο του φαρμάκου

αποτελούν πλήγμα για την ποιότητα της
περίθαλψης των ασθενών στη χώρα μας και διακυβεύουν

τη δημόσια υγεία
ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ
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Απαγορευμένα τα φάρμακα
Της ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

ΣΟΒΑΡΟ πλήγμα στο δημόσιο
σύστημα υγείας θα

προκαλέσουν

οι απαιτήσεις των
δανειστών που ζητούν νέα
μέτρα με στόχο την περαιτέρω

συρρίκνωση της φαρμακευτικής

δαπάνης
Την ώρα που η χώρα μας

έχει τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν

δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη στην Ε.Ε οι θεσμοί

απαιτούν νέες περικοπές
που θα υποβαθμίσουν τη

φαρμακευτική περίθαλψη και
θα μετακυλήσουν ακόμα μεγαλύτερο

μέρος του κόστους
στην τσέπη του ασθενούς

Η διολίσθηση της συνολικής

φαρμακευτικής δαπάνης

κάτω από το ούτως ή άλλως

ανεπαρκέστατο για τις
ανάγκες της χώρας όριο των
2 δισ ευρώ εγκυμονεί κινδύνους

για το σύστημα υγείας
δεδομένου ότι η κατά κεφαλήν

φαρμακευτική δαπάνη
στη χώρα είναι 178 ευρώ

όταν ο μέσος όρος των χωρών

του ΟΟΣΑ ξεπερνά τα
320 ευρώ

Εάν η φαρμακευτική δαπάνη

μειωθεί όπως ζητείται κάτω

από το όριο των 2 δισ ευρώ

ο πολίτης θα ματώνει για
να πληρώνει τα φάρμακά του
που θα καταστούν είδος πολυτελείας

για τη συντριπτική
πλειονότητα του πληθυσμού
Σημειώνεται ότι στο κονδύλι
των 2 δισ ευρώ συμπεριλαμβάνονται

ο ΦΠΑ και η δαπάνη

για τους εμβολιασμούς η
οποία όμως εξαιρείται σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες

Επιπροσθέτως στο κονδύλι
αυτό είχε συμπεριληφθεί η
δαπάνη για τα 2 εκατομμύρια
ανασφάλιστων

Σύμφωνα με πληροφορίες
οι θεσμοί ασκούν πιέσεις

στην ηγεσία του υπουργείου

Υγείας να ακυρωθεί η
εγκύκλιος που προβλέπει
εξαιρέσεις στη συνταγογρά
φηση φαρμάκων αποκλειστικά

με τη δραστική ουσία
Παράλληλα ζητούν νέες μειώσεις

στις τιμών των φαρμάκων
εκτός πατέντας καθώς

και των γενοσήμων κάτι που
θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα
για την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν

ότι εφόσον οι
απαιτήσεις αυτές γίνουν δεκτές

θα προκληθεί μεγάλη
αναστάτωση στην αγορά φαρμάκου

αδυναμία πρόσβασης
των ασθενών στις φτηνές

θεραπείες ελλείψεις σε
νέα φάρμακα και διαχρονικά
σταθερή και σημαντική επιβάρυνση

τόσο των πολιτών
όσο και των ταμείων

178
ευρώ
η κατά κεφαλήν φαρμακευτική

δαπάνη στη χώρα όταν ο
μέσος όρος των χωρών του
ΟΟΣΑ ξεπερνά τα 320 ευρώ
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Η νέα κυβέρνηση
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Χριστόφορος Βερναρδάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προστασίας του Πολίτη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μετανοστειτηκης Πολιτικής
ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Μακεδονίας Θράκης ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ναυπλίας ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΓΓΣΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Τουρισμού ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Περβάλλοντος ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσόδων ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτισμού ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ερευνας και Καινοτομίας
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθλητισμού ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κοινωνκής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανεργίας ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΠΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΓΓΣΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΏ ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΏ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΟΛΓΑΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Μαξίμου Ανασχημ
Ρεπορτάζ
Νίκος ΕΗευθερόγηου
neleftheroglou@dimokratianews.gr

Σχεδόν

μια εντε
κάδα 10 για την
ακρίβεια νέα
πρόσωπα έβαλε
ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση

του χωρίς μέσα σε
αυτή να καταφέρει να βάλει
ορισμένους που θα σηματοδοτούσαν

αλλαγή της πορείας
και της εικόνας της κυβέρνησης

Φαίνεται ότι τα
πρόσωπα που προσεγγίστηκαν

δεν δέχτηκαν να μπουν
σε μια κυβέρνηση που έχει
να περάσει τα δύσκολα και
το κυριότερο δεν είναι μακράς

πνοής
Το αποτέλεσμα ήταν το

σχήμα που αναμένεται να
ορκιστεί σήμερα το μεσημέρι

να παραμείνει μεγάλο 41

μέλη με στόχο να οδηγήσει
στη συμφωνία και μετά στις
εκλογές Πάντως εκτός από
το αναμενόμενο κόψιμο
όσων είπαν όχι στην ψηφοφορία

υπήρχαν και αρκετές

εκπλήξεις με μεγαλύτερη
την απομάκρυνση του

ως χθες κυβερνητικού εκπροσώπου

Γαβριήλ Σακελλαρίδη

που βρέθηκε εκτός
κυβέρνησης τοποθετούμενος

στη θέση του κοινοβουλευτικού

εκπροσώπου
Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση

είναι ο Χριστόφορος

Βερναρδάκης αποτυχών

υποψήφιος στην Α
Αθηνών και έως χθες γ.γ
Συντονισμού του Κυβερνη
ηκού Εργου που μπήκε ως
αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης
στη θέση του Γιώργου Κα

τρουγκαλου ο οποίος αναβαθμίστηκε

πηγαίνοντας
στο καυτό για τις αλλα

Δέκα πρόσωπα
στο σχήμα με

το βλέμμα
στις εκλογές

γές που πρέπει να περάσει

υπουργείο Εργασίας ως
υπουργός μετά το όχι που
είπε στην πρόταση ο Αλέξης

Μητρόπουλος Εξάλλου
η σχέση του με τον πολιτικό
του προϊστάμενο Νίκο Βού
τση ήταν προβληματική Νέος

υφυπουργός εκεί ο Παύλος

Πολάκης τέως δήμαρχος

Σφακιών και βουλευτής
Χανίων
Στη θέση του Παναγιώτη
Λαφαζάνη βρέθηκε ο

Πάνος Σκουρλέτης που θα

χρεωθεί μεταξύ άλλων ως
υπουργός Ενέργειας το θέμα

της αποκρατικοποίησης
της ΔΕΗ

Εφοριακός
Στο υπουργείο Οικονομικών

μπαίνει ένας συνδικαλιστής

εφοριακός ο οποίος
στο παρελθόν διαφωνούσε

με την αύξηση του ΦΠΑ
και θα χρεωθεί ως αναπληρωτής

τα θέματα εσόδων
του κράτους Ο λόγος για
τον Τρύφωνα Αλεξιάδη που

καταλαμβάνει τη θέση που
κατείχε η Νάντια Βαλαβά
νη Στο υπουργείο Εργασίας
νέο πρόσωπο που απασχόλησε

έντονα την κοινή γνώμη
κατά την εκλογή Προέδρου

της Δημοκρατίας είναι

ο Παύλος Χαϊκάλης από
τους ΑΝ.ΕΛ Στο υπουργείο
Εξωτερικών έχουμε δύο
νέα πρόσωπα Τη Σία Αναγνωστοπούλου

στα προσόντα

της ότι γνωρίζει τουρκι

Ο ΓιάννηςΑμανατίδης

κά η οποία παίρνει τη θέση

του Νίκου Χουντή και
τον Γιάννη Αμανατίδη που
αναλαμβάνει υφυπουργός
Εξωτερικών

Ο Δημήτρης Βίτσας
παίρνει τη θέση του Κώστα

Ησυχου και αναλαμβάνει
αναπληρωτής υπουργός

Αμυνας Το πρόσωπο-έκ
πληξη είναι η Ολγα Γεροβα
σίλη η οποία αναλαμβάνει
υφυπουργός παρά τω πρω

Ο ΤρύφωναςΑ^ξιάδης

θυπουργώ και κυβερνητική
εκπρόσωπος Τέλος με

απόφαση του πρωθυπουργού
συστήνεται Ειδική Επιτροπή

για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς υπό τον

υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη

Νικολούδη Στην
Επιτροπή θα συμμετέχουν
ο Τρύφων Αλεξιάδης ο
Παύλος Πολάκης ο Δημήτρης

Παπαγγελόπουλος και
ο Τέρενς Κουίκ

Ο Αυγενάκης επιμένει η Βαλαβάνη ζητά προστασία
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ο βουλευτής της Ν.Δ Λευτέρης

Αυγενάκης στο θέμα της πρώην

αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών

Νάντιας Βαλαβάνη και την ανάληψη

των 200.000 ευρώ καθώς χθες
κατέθεσε την τρίτη κατά σειράν ερώ
τησή του στη Βουλή Ωστόσο η επιμονή

του κ Αυγενάκη προκάλεσε τη
αντίδραση της κ Βαλαβάνη που με
ανακοίνωσή της ζητά να την προστατέψει

η δικαιοσύνη από την λάσπη
Εγιναν τραπεζικές κινήσεις αναλήψεις

από συγγενικό πρόσωπο α βαθμού

της τέως αναπληρώτριας υπουρ¬

γού Οικονομικών και βουλευτού ΣΥ
ΡΙΖΑ κυρίας Νάντιας Βαλαβάνη από
υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας

στην οδό Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο

αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ
ρωτά αν υπήρξε επικοινωνία της τέως

αναπληρώτριας υπουργού με διευθυντικό

στέλεχος της τράπεζας για
να συγκεντρωθεί το ποσόν άμεσα Το
ήθος της Αριστεράς δεν εππρέπει τη
διενέργεια ερωτήσεων και έρευνας
από τα αρμόδια κατά τον νόμο όργανα

Τέταρτη ημέρα ένοχης σιωπής από
την κυβέρνηση προσθέτει Μάλιστα

ο κ Αυγενάκης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς

για εσωτερική πληροφόρηση
κάτι που επισείει βαριές κακουργημα
τικές κατηγορίες

Γνωρίζετε ότι η εσωτερική πληροφόρηση

inside information που
διέθετε κάθε μέλος του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης επισείει

βαριές κακουργηματικές κατηγορίες
έστω και αν δεν έκανε την ανάληψη
ο ίδιος ή η ίδια αλλά άμεσο μέλος

της οικογένειάς του/της σημειώνει ο

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
AS Διαμαντής
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Ο Παύλος Χαϊκάλης ΗΣία Αναγνωστοπούλου

Η Ολγα Γεροβαοίλη Ο Γιώργος Κατρούγχαλος

Ο Παναγιώτης Σχονρλέτης Ο Παύλος Πολάχης

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ΟΔημήτρης Βίτσας

Δεύτερη ευκαιρία otous
επτά light αντάρτε

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ στραμμένο στην ψηφοφορία της
Τετάρτης βρίσκονται τα στελέχη του Μαξίμου καθώς

εκεί θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία όχι τόσο
στους 32 του όχι αλλά στους έξι που ψήφισαν παρών

και στη μία απούσα Πρόκειται για τους βουλευτές

Βασιλική Κατριβάνου Χρήστο Καραγιαννί
δη Δημήτρη Μπαξεβανάκη Κωνσταντίνο Μιχαλά
κη Ηρώ Διώτη Βασιλική Λέβα που είπαν παρών
στην ψηφοφορία και την απούσα Αλεξάνδρα Τσανάκα

οι οποίοι σύμφωνα με τους συνεργάτες του
πρωθυπουργού δεν έχουν κόψει οριστικά τους δεσμούς

τους με την κυβέρνηση
Στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να μην πέσει κάτω

από τον μαγικό αριθμό των 120 ώσπου να πάρει

τις οριστικές του αποφάσεις που ενδέχεται να
φέρουν στις αρχές του φθινοπώρου τις κάλπες Αυτός

είναι και ο λόγος που σε ανεπίσημο κείμενο το
οποίο διέρρευσε αργά το βράδυ της Πέμπτης προς
Παρασκευή με αφορμή τη σύσκεψη κυβερνητικών
και κομματικών στελεχών τονιζόταν ότι ο Αλέξης
Τσίπρας τράβηξε τη διαχωριστική γραμμή με τους
32 λέγοντας Η επιλογή 32 βουλευτών της Κ.Ο να

μη μοιραστούν την ευθύνη
τόσο με εμένα προσωπικά

όσο και με τους υπόλοιπους

110 βουλευτές του
TOUS έ£ΐ ΠΟυ ΣΥΡΙΖΑ ως μια επιλογή— που έρχεται σε σύγκρουείπαν πάρων ση μεμτις αρχές Τηςμσυ

καΐ την απούσα ντροφικότητας και της αλληλεγγύης

και σε μια κρίσιμη

ώρα δημιουργεί ένα
ανοιχτό τραύμα στο εσωτερικό μας Προσωπικά δεν
δύνομαι να επιτρέψω σε κανένα μετά όσα πέρασα
έξι μήνες να θεωρεί ότι έχει ισχυρότερο δίλημμα
συνείδησης έναντι των κοινών μας αρχών αξιών
θέσεων και ιδεολογικών αναφορών είπε ο πρωθυπουργός

και πρόσθεσε
Η επιλογή δε αυτή των συντρόφων μας καθιστά

ουσιαστικά έωλη τη στήριξη της πρώτης στην
Ιστορία του τόπου κυβέρνησης της Αριστεράς καθώς

πλέον είμαι αναγκασμένος να συνεχίσω μέχρι
και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με κυβέρνηση
που θα στηρίζεται σε μειοψηφικό αριθμό βουλευτών

σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των 300 αντιπροσώπων

Ν ΕηευθερόγΒου

Στην ψηφοφορία
ms Τετάρτηβ για

Σε θέσειβpàxns οι δικηγόροι για πς αλλαγέβ στονΚΠΔ
ΣΕ ΘΕΣΗ μάχης βρίσκονται οι δικηγόροι
όλης της χώρας οι οποίοι ακόμα περιμένουν

από τον υπουργό Δικαιοσύνης
Νίκο Παρασκευόπουλο να τους αποστείλει

το κείμενο του νέου Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας ΚΠΔ το οποίο πρόκειται
να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή

Χθες το μεσημέρι συνεδρίασε εκτάκτως

η Ολομέλεια των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αλλά
καθώς δεν έχει διαβιβαστεί το κείμενο
του νομοσχεδίου δεν λήφθηκε απόφαση

για κινητοποιήσεις Στην Ολομέλεια
συμμετείχαν 52 από τους 63 προέδρους

των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
και κατά πλειοψηφία 45 ναι έξι απείχαν
και ένας δήλωσε παρών εξουσιοδότησαν

τη συντονιστική επιτροπή να πράξει
τα δέοντα και να λάβει τις αναγκαίες

αποφάσεις μόλις γίνει γνωστό το κείμενο
του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Οι δικηγόροι καλούν μετ επιτάσεως

την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης

να καταθέσουν στη Βουλή το
σχέδιο του αναθεωρημένου Κώδικα Πο
λιυκής Δικονομίας που συντάχθηκε με
τη συμμετοχή δικηγόρων και με εντολή
του κ Παρασκευόπουλου από τη νομο¬

παρασκευαστική επιτροπή με πρόεδρο
τον αρεοπαγίτη Δημήτρη Κράνη και όχι
το παλιότερο νομοσχέδιο που εκπονήθηκε

επί υπουργίας Χαράλαμπου Αθανασίου

και με πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής

επιτροπής τον αρεοπαγίτη
Ιωάννη Χαμηλοθώρη

Το εν λόγω σχέδιο έχει αποδοκιμάσει
με δημοψήφισμα η δικηγορική κοινωνία

λόγω των αλλαγών στο καθεστώς
των πλειστηριασμών προς όφελος των
τραπεζών και της κατάργησης της δίκης
κατά την εκδίκαση των αγωγών

Βάσω παηαιού
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ΑΑΑΑΓΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο Σκουρλέτης στη θέση του
Λαφαζάνη Εκπρόσωπος η Ολγα
Γεροβασίλη Κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος ο Σακελλαρίδης Στο
Εργασίας ο Κατρούγκαλος με γκεστ
σταρ υφυπουργό τον Παύλο Χάίκάλη

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ αλλαγές αλλά και με νέα πρόσωπα ο

ανασχηματισμός της κυβέρνησης Ο πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας
άφησε εκτός όλα τα στελέχη που ψήφισαν όχι 4-6

Ρήξη
Τσίπρα
με τη
ρήξη
Απομονώνει την
Αριστερή Πλατφόρμα

του Λαφαζάνη
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Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο
Χριστόφορος Βερναρδάκης

▲ Ο Γ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ αναλαμβάνει

τα ηνία του υπουργείου

Εργασίας

Α ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ της Ν Βαλαβά
νη στο υπ Οικονομικών βρέθηκε

ο Τρύφων Αλεξιάδης

α ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερικών
αναλαμβάνει ο βουλευτής
Παύλος Πολάκης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΟΧΙ

ΜΕ ΔΕΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΝΕΑ
Στη θέση χου Π Λαφαζάνη ο Π Σκουρλέτης
Μετακινήθηκε στο Εργασίας ο Γ Κατρούγκα
λος με υφυπουργό τον δημοφιλή ηθοποιό Π
Χαϊκάλη Αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης ο Χρ Βερναρδάκης Κυβερνητική

εκπρόσωπος η Ολγα Γεροβασίλη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΠΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Σε
ανασχηματισμό ms κυβέρνησης

με αλλαγές που αποκαλύπτουν

ότι ο πρωθυπουργός
έχει αποφασίσει αφενός να εκπέμψει
σήμα ότι χωρίζουν οι δρόμοι με την
Αριστερή Πλατφόρματου ΣΥΡΙΖΑ και
αφετέρου να συγκροτήσει μια κυβερνητική

ομάδα κρούσης εν όψει των
πρόωρων εκλογών προχώρησε χθες
ο κ Αλέξης Τσίπρας

Πρόκειται για τον ανασχηματισμό
των 1 0 καθώς νέα καθήκοντα ακόμη

και για ανθρώπους που ήδη συμμετείχαν

στο κυβερνητικό σχήμα
αναλαμβάνουν 10 στελέχη μεταξύ
των οποίων τρεις εξωκοινοβουλευτικοί

οι κ Χριυτόφορος Βερναρδάκης
Γ Κατρούγκαλος και Τρύφων Αλεξι¬

άδης Το γεγονός ότι χθες μέχρι αργά
είχε χτυπήσει κόκκινο ο κίνδυνος
με διάσπαρτες πυρκαγιές και πολλά
διαρκή μποφόρ ανά την Ελλάδα ανάγκασε

το Μέγαρο Μαξίμου να εκδώσει
γραπτή ανακοίνωση για τη νέα σύνθεση

της κυβέρνησης και να αναβάλει
για τον καταλληλο χρόνο την

ορκωμοσία των νέων υπουργών και
υφυπουργών

Μετά την έξοδο από την κυβέρνηση
των στελεχών της Αριστερής Πλατφόρμας

αποφασίστηκε να γίνει η
αντικατάσταση στο υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότηση του Π
Λαφαζάνη από τον Πάνο Σκουρλέτη
ο οποίος μετακινήθηκε από το υπουργείο

Εργασίας είχε εκφράσει την
επιθυμία να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο

πόστο καθώς η συμφω¬

νία με τους εταίρους φέρνει αλλαγές
απέναντι στον οδικό χαρτη που

ο ίδιος είχε ετοιμάσει Στο υπουργείο
Εσωτερικών παραμένει ο κ Ν Βού
τσης με καθήκοντα υπερυπουργού
αλλά αποχωρεί ο κ Κατρούγκαλος ο
οποίος αναλαμβάνει τα ηνία του
υπουργείου Εργασίας Στο Εσωτερικών

σε θέση αναπληρωτή υπουργού
για το κεφαλαίο της διοικητικής
μεταρρύθμισης ορίστηκε ένας αθόρυβος

στενός συνεργάτης του Αλέξη
Τσίαρα ο κ Χριστόφορος Βερναρδάκης

σε θέση δε υφυπουργού Εσωτερικών

και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ο βουλευτής πια Παύλος Πολάκης
πρώην δήμαρχος Σφακιών

Στο πόστο της Νάντιας Βαλα
βάνη ως υπεύθυνος για τα
θέματαεσόδων αναπληρωτής
υπουργός βρέθηκε ο κ Τρύφων

Αλεξιάδης με εμπειρία
στα φορολογικά επί χρόνια

Οι εκπλήξεις έσκασαν

στο υπουρ
γείο Εργασίας

όπου
παραμένουν

ως
αναπλη¬

ρώτριες υπουργοί και με το ίδιο χαρτοφυλάκιο

οι κυρίες Ράνια Αντωνοπούλου

και Θεανώ Φωτίου ενώ προσέρχεται

σε θέση υπερυπουργού ο κ
Γιώργος Κατρούγκαλος είχε ταχθεί
υπέρ των επαναπροσλήψεων στο
Δημόσιο και ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων

Ελλήνων και δημοφιλής
ηθοποιός κ Παύλος Χαϊκαλης

Σημαντική και η αλλαγή στο υπουργείο

Εξωτερικών όπου αναπληρωτής
υπουργός στη θέση του παραιτηθέντος

γιατην Ευρωβουλή Νίκου Χουντή
ορίζεται ηβουλευτιίςΣίαΑναγνωστο
πούλου και υφυπουργός ο Γιάννης
Αμανατίδης Ο πρώην γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ κ Δημήτρης Βίτσας ενώ

είχε ακουστεί ο κ Βαρεμένος
διαδέχεται τον κ Κ Ησυχο

στο Αμυνας Από κοινοβουλευτική

κυβερνητική εκπρόσωπος

βαυτίστηκε η
κυρία Ολγα Γεροβασίλη η
οποία με τη ρητορική της το

•«ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας

για θέματα
Κοινωνικών

Ασφαλίσεων
αναλαμβάνει

ο Π Χαϊκάλης

éé
Σήμα από τον πρωθυπουργό

ότι χωρίζουν
οι δρόμοι από την Αριστερή

Πλατφόρμα
και ότι συγκροτεί ομάδα

κρούσης εν όψει
πρόωρων εκλογών

τελευταίο διάστημα στήριζε με ρεαλισμό
και χωρίς υπερβολές τη μάχη της

κυβέρνησης γιατην επίτευξη συμφωνίας

με τους δανειστές

Ο Γ Σακελλαρίδης
Θα αντικαταστήσει τον Γαβριήλ

Σακελλαρίδη ο onoios παραμένει εξ
απορρήτων συνεργάτης του κ Τσίπρα
με την εντολή να δώσε ι τη μάχη στη
Βουλή και με την ιδιότητα πια του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
Εγκυρες πλήροφαρίες αναφέρουν ότι
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▲ Κυβερνητικός εκπρόσωποε
αναλαμβάνει η Ολγα Γερο
βασίλη

▲ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών
αναλαμβάνει ο Tiàvvns Αμανα
τίδης

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παραγωγικής Ανασυγκρότησα

στη θέση του
Π Λαφαζάνη αναλαμβάνει
ο nàvos Σκουρλέτης

▲ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ διαδέχεται

τον Κ Ησυχο στο
υπουργείο Αμυνας

Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ υπουργός
Εξωτερικών στη θέση του Ν
Χουντή η Σία Αναγνωστοπούλου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ο κ Σακελλαρίδης ο οποίος αναγκαζόταν

το τελευταίο διάστημα να ανάβαλλε

λόγω των εξελίξεων τις
προγραμματισμένες ενημερώσεις των
πολιτικών συντακτών ως κυβερνητικός

εκπρόσωπος αναλαμβάνει επί
της ouoïas την τηλεοπτική μάχη μαζί

με τους άλλους δύο κοινοβουλευτικούς

εκπροσώπους τους κ Νίκο
Φίλη και Αλέξ Τριανταφυλλίδη

Σε ότι αφορά την Πρόεδρο της
Βουλής θα υπάρξει πρωτοβουλία για
αντικατάσταση της Ζωής Κωνστανω
πούλου και οτίμφωνα με πληροφορίες

θα προταθεί ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Αλ Μητρόπουλος

Με απόφαση του πρωθυπουργού
συστήνεται τέλος Ειδική Επιφοπή για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
υπό τον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη

Νικολούδη Στην Επιτροπή θα
συμμετέχουν ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομικών αρμόδιος για τα
Εσοδα Τρύφων Αλεξιάδης ο υφυπουργός

Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Παύλος Πολάκης
ο υφυπουργός Δικαιοσύνης για θέματα

Διαφάνειας Δημ Παπαγγελό
πουλος και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό

αρμόδιος για συντονισμό
του κυβερνητικού έργου Τ Κουίκ

ΠΟΤΑΜΙ

Ατολμία Τσίπρα να προχωρήσει
oris τομές που επιζητά η κοινωνία
ΑΔΥΝΑΜΗ και κατώτερη των
περιστάσεων είναι η κυβέρνηση
για το Ποτάμι μετά τις χθεσινοβραδινές

ώρες του ανασχηματισμού

Η οικογενειακή φωτογραφία
της νέας κυβέρνησης των ΣΥΡΙ
ΖΑΝΕΛ αποτυπώνει με τον πιο

κραυγαλέο τρόπο την ατολμία
του κ Τσίπρα να προχωρήσει
στις μεγάλες τομές που επιζητά
η κοινωνία Αντί για νέα κυβέρνηση

βλέπουμε ανακύκλωση
στελεχών του κομματικού σωλήνα

αγωνιστών των τηλεοπτικών
πάνελ και εσωτερικές διευθετήσεις

με ισχυρές δόσεις κωμωδίας

τονίζει το Ποτάμι σε ανακοί
νωσή του και προσθέτει χαρακτηριστικά

Η αυτονόητη αντικατάσταση

εκείνων που δεν στήριξαν

τις επιλογές του πρωθυπουργού

δεν συνιστά τομή Δυ¬

στυχώς η χώρα στην πιο κρίσιμη
στιγμή προχωράει με μια αδύναμη

κυβέρνηση κατώτερη των
περιστάσεων

Υστερόγραφο
Η ανακοίνωση τέλος του Ποτα
μιού έχει και υστερόγραφο

Και βέβαια είναι άδικο που ο κ

Τσίπρας έκανε υφυπουργό μόνο
τον κ Χαϊκάλη και όχι και την κυρία

Ξουλίδου όπως υποσχέθηκαν

οι συνεργάτες του το ξημέρωμα

της 11ης Ιουλίου στους δύο
βουλευτές των ΑΝΕΛ προσπαθώντας

να τους πείσουν να επιστρέψουν

στην Ολομέλεια και
να δώσουν εξουσιοδότηση στον
πρωθυπουργό Δεκάδες βουλευτές

που ήταν μάρτυρες του περιστατικού

συμπαραστέκονται σιωπηλά

τούτες τις ώρες στην αδι
κηθείσα κυρία Ξουλίδου

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αλέξη τσίπρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γιάννη Δραγασάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Νίκος Boutons
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης
για θέματα Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης
για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοηούλου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Παύλος Πολάκης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κάλλια Τσαρουχά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργο Σταθόκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης
για θέματα Ναυτιλίας Θόδωρο Δρίτσας
για θέματα Τουρισμού Ελενο Κουντουρά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παναγιώτη Σκουρλέτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Περιβάλλοντος Γιάννης Τοιρώνη
για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σγουρίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ευκλείδης Τσακαλώτο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Εσόδων Τρύφων Αλεξιάδης
για θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Δημήτρη Màpfias

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριστείδης Μπαλτά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκη
για θέματα Παιδεία Τάσο Κουρόκη
για θέματα Ερευνας και Καινοτομία Κώστα Φωτάκη
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Κατρούγκαλο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου
για θέματα Ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παύλο Χαϊκάλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παναγιώτη Κουρουμπλή
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανδρέα Ξανθός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Νίκο Κοτζιά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σία Αναγνωστοπούλου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννη Αμανατίδη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πάνο Κομμένος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δημήτρη Βίτσα
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Νίκο Τόσκα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Νίκο Παρασκευόπουλο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δημήτρης Παπαγγελόπουλοϊ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦθΟΡΑΣ Παναγιώτη Νικολούδη

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αλέκο Φλαμπουράρη
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τέρενΐ Κουίκ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Nîkos Παππάϊ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ολγο Γεροβασίλη
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Νίκο Φίλης Γαβριήλ Σακελλαρίδη Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
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ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 60 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΜΩΔΙΑ
ΜΑΞΙΜΟΥ
με γκεστ σταρ ΧαϊκάΠη
ΜΕ 8 ΝΕΑ πρόσωπα από
τον κομματικό πάγκο και
δύο μετακινήσεις υπουργών

ο Τσίπρας μεταφέρει
την πολιτική του αδυναμία
στο νέο κυβερνητικό σχήμα

Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ θα υλοποι
ήσει τις αποκρατικοποιήσεις
ο Χαϊκάλης θα αναμορφώσει
το ασφαλιστικό και
ο Δρίτσας παραμένει για
την πώληση του ΟΛΠ

Η ΑΠΟΥΣΙΑ
μεταρρυθμιστικού
προφίλ ενισχύει
τα σενάρια
για εκλογές τ
φθινόπωρο

ΜΕΓΑΛΗ
έκπληξη
η εκπαραθύρωση
του Γαβριήλ που
δεν πίστευε στη
συμφωνία
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ΟΛΠΊΚΗ
Μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί για τον εθνικό στόχο
της χώρας αυτόν της παραμονής στο σκληρό πυρήνα της

ευρωζώνης αλλά και για τις προθέσεις του πρωθυπουργού
οι επιλογές του για το νέο κυβερνητικό σχήμα

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Κυβέρνηση
κατώτερη των
περιστάσεων

ΛΕΥΚΗ ΠΕΤΙΕΤΑ
Ο πρωθυπουργός με το νέο υπουργικό σχήμα θέτει σε
κίνδυνο τη συμφωνία δείχνοντας πως προτάσσει την
πολιτική επιβίωσή του

♦ Εκτός κυβέρνησης τα στελέχη της Αριστερής Πλατφόρμας
που είχαν καταψηφίσει

0 Π Χαϊκάλης θα κληθεί να αντιμετωπίσει από τη Δευτέρα

τους εκπροσώπους των θεσμών αναμορφώνοντας
το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας το οποίο βρίσκεται
επί ξυρού ακμής

Λευκή
πετσέτα στο

εσωτερικό πετάει ο

πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας Με έναν ανασχηματισμό
που επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό

τρόπο την παντελή απουσία
στελεχιακού δυναμικού εντός του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων

ο κ Τσίπρας έδειξε πεντακάθαρα

ότι η σκέψη του βρίσκεται ήδη
στις πρόωρες εκλογές τις οποίες
και θα προκηρύξει με την υπογραφή

της νέας συμφωνίας Αθήνας
πιστωτών Παρά το γεγονός ότι προ
των ανακοινώσεων οι αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα είχαν ενδυθεί με
το μανδύα των δομικών αλλαγών
τελικά το εγχείρημα έμεινε από καύσιμα

με τον κορμό της Πολυκατοικίας

να δίνει το στίγμα του μία
από τα ίδια Ο κ Τσίηρας οδήγησε
εκτός κυβέρνησης τα στελέχη της Αριστερής

Πλατφόρμας τα οποία είχαν
καταψηφίσει την κεντρική πολιτική
του το βράδυ της Τετάρτης Ετσι
τη νύφη πλήρωσαν ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης ο Δημήτρης Στρατούλπς
και ο Κώστας Ησυχος με τις όποιες
αλλαγές να περιορίζονται στις θέσεις
που κατείχαν μέχρι και χθες Παράλληλα

εκτός σχήματος οδηγήθηκε και
ο πρώην πλέον κυβερνητικός εκπρόσωπος

Γαβριήλ Σακελλαρίδης Σύμφωνα

με πληροφορίες η διαφωνία
του για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος

αλλά και οι ενστάσεις που
διατύπωσε για τη συμφωνία έκριναν
την τύχη του με τον κ Τσίηρα να τον
τοποθετεί σε μία από τις θέσεις των
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων Κατά
τα λοιπά στη νέα κυβέρνηση συμμε
τέχουν οκτώ νέα πρόσωπα του ναι
στην ψηφοφορία τπς Τετάρτης ενώ
υπήρξαν μόνο δύο μετακινήσεις που

D
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ
dgatsios@e-typos.com

αποκαλύπτουν την πολιτική αδυναμία
του πρωθυπουργού Ετσι
• Ο πολέμιος των Μνημονίων πρώην

υπ Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης
αναλαμβάνει το υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης στη θέση του
Παναγιώτη Λαφαζάνη και θα κληθεί
να προωθήσει τις αποκρατικοποιήσεις

στις οποίες μέχρι και την 25η
Ιανουαρίου έβγαζε κόκκινη κάρτα

Ντεμπούτο Χαϊκάλη
• Ο βουλευτής των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Παύλος Χαϊκάλης πραγματοποιεί

το ντεμπούτο του σε κυβερνητικό

πόστο αναλαμβάνοντας τη
θέση-φωτιά του υφυπουργού Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Ουσιαστικά ο κ

Χαϊκάλης θα κληθεί να αντιμετωπίσει
από τη Δευτέρα τους εκπροσώπους
των θεσμών αναμορφώνοντας το
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας το
οποίο βρίσκεται επί ξυρού ακμής• Ο έτερος πολέμιος των αποκρατικοποιήσεων

αναπληρωτής υπουργός
Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας παρέμεινε

στη θέση του με τη στάση του
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του

Οργανισμού

Λιμένος Πειραιώς να αφήνει
πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσο
θα προωθήσει χωρίς παρατράγουδα
το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο• Στο υπουργείο Εργασίας και στη
θέση του Πάνου Σκουρλέτη μετακινήθηκε

ο μέχρι χθες αναπληρωτής
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γιώργος Κατρούγκαλος• Τη θέση του κ Κατρούγκαλου κατέλαβε

ο Χριστόφορος Βερναρδάκης
Πρόκειται για το γενικό γραμματέα
συντονισμού του κυβερνητικού έργου

ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες
βρίσκεται σε πλήρη διάσταση θέσεων
και απόψεων με το στενό συνεργάτη
του πρωθυπουργού και υπουργό Επικρατείας

Αλέκο Φλαμπουράρπ• Στο υπουργείο Εξωτερικών τις θέσεις

των Ευκλείδη Τσακαλώτου νυν
υπουργού Οικονομικών και Νίκου
Χουντή μεταβαίνει στην Ευρωβουλή

κατελαβαν η βουλευτής Αχαΐας
του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου
και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης• Τη θέση της παραιτηθείσης αναπληρώτριας

υπουργού Οικονομικών
Νάντιας Βαλαβάνη κατελαβε ο αντιπρόεδρος

τπς Ομοσπονδίας Εφοριακών

Τρύφων Αλεξιάδης Πρόκειται
για τη μοναδική κίνηση ουσίας του
κ Τσίηρα στον ανασχηματισμό του
κυβερνητικού σχήματος• Στη θέση του Κώστα Ησυχου ως
αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμυνας

κατελαβε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρης Βίτσας ενώ καθήκοντα
κυβερνητικού εκπροσώπου ανελαβε η

βουλευτής Αρτας του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα
Γεροβασίλη

Σύμφωνα με πληροφορίες του
ανασχηματισμού της κυβέρνησης
προηγήθηκε άγριο παζάρι μεταξύ
του Μεγάρου Μαξίμου και των Ανεξάρτητων

Ελλήνων Ο πρόεδρος του
κόμματος και κυβερνητικός εταίρος
Πάνος Κομμένος υποστήριξε ότι
προκειμένου να πείσει τους βουλευτές

του να ψηφίσουν υπέρ των
μέτρων έδωσε δεσμεύσεις για την
αναβάθμισή τους σε κυβερνητικά
πόστα Τελικώς οι Ανεξάρτητοι Ελληνες

διεύρυναν τη συμμετοχή τους
στο κυβερνητικό σχήμα και με την
υπουργοποίηση του Παύλου Χαϊκάλη
μετρούν πλέον έξι μέλπ
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Δ Βίτσας

ΦΕΥΓΟΥΝ

Π Λαφαζάνης

Δ Στρατούλης

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Υη Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚ MET/ΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ• ΥΦ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ• ΥΦ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Υπ Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔ ΜΕΤΑΦ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Υπ Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβ/ντος και Ενέργειας• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ• ΥΦ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Υη Οικονομικών
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ ΛΟΓ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

Υπ Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ• ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ• ΥΦ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υπ Εργασίας
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ• ΥΦ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Κ Ησυχος

Υπ Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υπ Εξωτερικών
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
• ΥΦ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Υπ Εθνικής Αμυνας
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ• ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ• ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Υπ Δικαιοσύνης
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
• ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π ΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υπ Επικρατείας Καταπολέμηση Διαφθοράς
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Υπ Επικρατείας Συντονισμός Κυβερνητικού Εργου
• ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
• ΥΦ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Υπ Επικρατείας
• ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Υφ παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος
• ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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► ► ΑΠΟ 23,16 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ 2009 ΣΤΑ 15,77 ΔΙΣ ΕΥΡΟ ΤΟ 2013

Οι δαπάνες Υγείας μειώθηκαν κατά 7,4 δια ευρώ
ΜΕΙΩΣΗ κατά 7,4 δια ευρώ καταγράφουν

οι συνολικές δαπάνες Υγείας
από το 2009 μέχρι και το 201 3

ως αποτέλεσμα των κάθετων περικοπών

που επιβλήθηκαν από τα δυο
πρώτα Μνημόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε

χθες στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ
οι συνολικές δαπάνες Υγείας δημόσιας

και ιδιωτικής έφτασαν στο τέλος
του 201 3 τα 1 5,77 δισ ευρώ έναντι

δαπανών ύψους 23,1 6 δια ευρώ που
ήταν στο τέλος του 2009

Το μεγαλύτερο μέρος της περικοπής

έγινε στπ δημόσια Υγεία όπου οι
δαπάνες μειώθηκαν σε πέντε χρόνια
κατά 6,1 δια ευρώ στα 1 0 δια ευρώ
από 1 6,1 δια ευρώ που ήταν στο τέλος

του 2009
Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μετά

τις κάθετες περικοπές σε φάρμακα
και περιφερειακές εξετάσεις και της

εφαρμογής θεσμών όπως το claw
back δηλαδή εκ των υστέρων επιστροφής

της υπέρβασης του ορίου
δαπάνης Υγείας για φαρμακοβιομηχανίες

και ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα

Οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας μειώθηκαν

μόνο κατά 1 3 δια ευρώ για το
ίδιο διάστημα φτάνοντας στο τέλος
του 2013 στα 5,6 δια ευρώ έναντι
7,1 δια ευρώ το 2009



7. ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 35

του Αιμίλιου Νεγκη
anegis@me.com

Νέα
δεδομένα δημιουργεί
και στον χώρο της

υγείας το κυοφορούμενο

μνημόνιο Η κυβέρνηση

πρέπει να
προχωρήσει άμεσα σε τέσσερα προαπαιτούμενα

μέτρα ενώ πρέπει να αναμένουμε

την τελική συμφωνία προκειμένου

να δούμε πώς θα διαμορφωθούν
οι προϋπολογισμοί ΕΟΓΤΥΎ και

νοσοκομείων ΕΣΥ οι οποίοι έχουν
ήδη χτυπήσει κόκκινο

Τα προαπαιτούμενα μέτρα τα οποία
θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή

είναι τα ακόλουθα
Επαναφορά της συνταγογράφησης

με βάση τη δραστική ουσία για όλα τα
φάρμακα Ουσιαστικά ζητείται από
την κυβέρνηση να πάρει πίσω τις αλλαγές

που έκανε ο Π Κουρουμπλής
πριν από μερικές εβδομάδες σύμφωνα
με τις οποίες επιτρεπόταν η αναγραφή
της εμπορικής ονομασίας κατά τη συ

νταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων
Καταλογισμός και είσπραξη του

clawback από τον ΕΟΠΥΥ σε όλες τις
μορφές περίθαλψης για το 2015 Θυμίζουμε

ότι το clawback δεν είναι τίποτε

άλλο από ένας μηχανισμός αυτόματης

επιστροφής και συμψηφισμού
όταν έχουμε υπέρβαση στον κλειστό
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ Στον πίνακα

βλέπουμε τις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες για το 2014 συνολικού

ύψους περίπου 5,3 δισ ευρώ Ετσι
για παράδειγμα στον τομέα του φαρμάκου

έχουμε δαπάνες ύψους περίπου
2,67 δισ ενώ ο κλειστός προϋπολογισμός

είναι περίπου 1,86 δισ Η άμεση

εφαρμογή του μέτρου σημαίνει
ότι θα πρέπει να καταλογιστεί στις
φαρμακευτικές εταιρείες ετήσιο
clawback ύψους περίπου 800 εκατ
ευρώ Σοκ και δέος

Μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων

που έχουν χάσει την πατέντα
τους στο 50 της τιμής που είχαν
προτού την απολέσουν Συνακόλουθα
η τιμή των αντίστοιχων γενοσήμων θα
πρέπει να μειωθεί στο 32,5 της προαναφερόμενης

τιμής Το μέτρο αυτό
τέθηκε σε ισχύ επί Ανδρέα Λοβέρδου
αλλά μόνο για εκείνα τα φάρμακα που
έχασαν την πατέντα τους μετά την
1/1/2012 Συνεπώς με το νέο μέτρο
χάνουν την ασυλία τους και τα σκευάσματα

που είχαν χάσει την πατέντα
τους νωρίτερα Το μέτρο πλήττει κατά

Το νέο μνημόνιο φέρνει
τα πάνω κάτω στην υγεία
Ποια είναι τα προαπαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ισχύσουν άμεσα

Τι θα ισχύσει για ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΟΠΥΥ ΤΟ 2014

Κατηγορία δαπάνης
Συνολικό

ποσό υποβολών σε €

1 Ιατρικές επισκέψεις 116.969.712

2 Διαγνωστικές εξετάσεις 609.089.108

3 Φυσικοθεραπείες 94.470.692

4 Μονάδες τεχνητού νεφρού 134.577.652

5 Ιδιωτικές κλινικές 358.042.456

6 Κέντρα αποκατάστασης 96.947.325

7 Ψυχιατρικές κλινικές 78.171.105

8 Προμηθευτές αναπηρίας 65.334.778

9 Ασφαλισμένοι 479.055.355

10 Δημόσια νοσοκομεία 575.569.387

11 Φάρμακα 2.673.932.592

ΣΥΝΟΛΟ I 5.282.160.162

πρώτο λόγο πολυεθνικές επιχειρήσεις
που διαθέτουν σημαντικά πρωτότυπα
σκευάσματα που έχασαν την πατέντα
τους πριν από το 2012 Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί το σκεύασμα
Lipitor της αμερικανικής Pfizer το οποίο

παγκοσμίως ήταν το υπ αριθμόν
1 συνταγογραφούμενο φάρμακο μέχρις

ότου έχασε την πατέντα του
Αναπροσαρμογή των τιμών πολλών

διαγνωστικών εξετάσεων με στόχο να
υπάρξει εξορθολογισμός της αντίστοιχης

δαπάνης Οπως φαίνεται στον
πίνακα η εν λόγω δαπάνη έφθασε

αισίως τα 610 εκατ ευρώ όταν ο κλειστός

προϋπολογισμός ήταν περίπου ο

μισός Σκοπός λοιπόν είναι να υπάρξει

μείωση της τιμής ορισμένων απεικονιστικών

εξετάσεων όπως αξονικής
και μαγνητικής τομογραφίας αγγειογραφιών

κ.λπ
Γενικότερα στον τομέα των δαπανών

του ΕΟΠΥΥ το μέτρο του clawback
θα διατηρηθεί και το 2016 διαψεύδοντας

προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει
ο Π Κουρουμπλής Το μείζον

ερώτημα εδώ φυσικά είναι Τα όρια
των κλειστών προϋπολογισμών ανά

Πορεία εσόδων
ΕΟΠΥΥ

σε εκατ ευρώ

Μεταβιβάσεις
από Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης

3.461

Κρατική
επιχορήγηση

656
87,4 φ

2014 φ έως 31/3/2015

κατηγορία θα διατηρηθούν στα ίδια
επίπεδα ή θα μειωθούν ακόμη περισσότερο

Από την άλλη τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ
έχουν πάρει την κατιούσα όπως φαίνεται

στο γράφημα Λαμβάνοντας
λοιπόν υπόψη την έλλειψη ρευστότητας

αλλά και την ανεργία που αναμένεται

να αυξηθεί είναι βέβαιο ότι
θα οδηγηθούμε σε μείωση των κλειστών

προϋπολογισμών για το 2016
Ηδη συζητείται η μείωση του ορίου
για τη φαρμακευτική δαπάνη από 1,86
δισ σε 1,6 δισ

Παράτυπη
εγκύκήιθ5

Αξίζει να σημειωθεί

εδώ όχι η κίνηση
του υπουργού Υγείας
να επιτρέψει ιην αναγραφή

tns εμπορικής
ονομασίας κατά τη συ

νταγογρόφηση γενοσήμων

ήταν αμφισβητούμενης

νομιμότητας
καθώς επιχείρησε με
αηπήεγκύκπΊονααπ
πάξεινόμο ΜάπΊσια
ο υπουργός Υγείας
είχεεξαγγείπειότιτο
μέτρο θα επεκτεινόταν
και κατά τη συνταγο
γράφηση θεραπειών
σε χρόνιες παθήσεις
υπέρταση χοπηοτε

ρόπη διαβήτης κ.λπ

Εμπλοκή με την επιλογή διοικήσεων σε νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ
Η ΡΗΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ των δανειστών για αποπο
λιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης ήρθε στην
πιο κατάλληλη στιγμή στην υγεία Ο Π Κουρουμπλής

μόλις πέρασε ρύθμιση από τη Βουλή για να
μπορεί να παύσει αζημίως για το Δημόσιο τους υπάρχοντες

διοικητές των νοσοκομείων Επίσης εδώ
και εβδομάδες αναμένουμε τις αποφάσεις του για
τον νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΎ

Προφανώς αν σκοπός του κ Κουρουμπλή και
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να βάλουν τους δικούς τους
τότε τα σχέδιά τους πηγαίνουν περίπατο 0 κ
Κουρουμπλής είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει διάταξη

θεσπίζοντας αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής

των νέων διοικητών Τώρα είτε το εννοούσε
είτε όχι θα αναγκαστεί να το κάνει

Στο παρασκήνιο πάντως το τελευταίο διάστημα
γινόταν το έλα να δεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ για τις
θέσεις των νέων διοικητών Το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα αφορά την εκλογική περιφέρεια του
κ Κουρουμπλή Βοά εδώ και μέρες το Αγρίνιο ότι

στο νοσοκομείο της πόλης θα αναλάμβανε διοικητής

ο Θανάσης Τουρουνίδης αδελφός του επιστήθιου

φίλου του κ Κουρουμπλή Σάκη Τορουνίδη
πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της

νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ
Επίσης πρόσφατα διορίστηκε στην Επιτροπή

Προμηθειών Υγείας ΦΕΚ ΥΟΔΔ 509/10.7.2015
με απόφαση του γ γ Υγείας Σπ Κοκκινάκη μία
δικηγόρος με ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο Προφανώς

επειδή στην εν λόγω επιτροπή εκτυλίσσεται
το μεγαλύτερο ναυάγιο του χώρου της υγείας θέλησαν

κάποιοι να είναι καλυμμένοι νομικά
Οσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ έπειτα από μήνες

παλινωδιών ο κ Κουρουμπλής ενεργοποίησε τις
διαδικασίες που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση

προχωρώντας σε διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαδικασίες οι οποίες όμως ήταν για
γέλια καθώς δεν προέβλεπαν ποιος θα αξιολογήσει
τους υποψηφίους ούτε τα κριτήρια αξιολόγησης

Είναι κοινό μυστικό ότι ο εκλεκτός του κ Κου¬

ρουμπλή είναι ο κ Σταμάτης Μπερσίμης λέκτορας
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

του Πανεπιστημίου Πειραιώς Στο

παρασκήνιο λέγεται ότι τόσες εβδο Φ
μάδες καθυστερούσε η επιλογή του
γιατί περίμεναν να τελειώσει η ε
ξεταστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Είναι έκδηλο ότι μετά τις απαιτήσεις

των δανειστών η κυβέρνηση
είναι υποχρεωμένη να αλλάξει πλήρως

ρότα Θυμίζουμε στο σημείο

αυτό ότι η Task
Force το 2012 είχε
καταθέσει προτάσεις
στην ελληνική πλευρά
για την πρόσληψη ξένων

μάνατζερ στη
διοίκηση του Ε0
ΠΥΥ Ιδωμεν J

Ο Παναγιώτης
Κουρουμππης είναι
αναγκασμένος ππεον
να θεσπίσει αξιοκρατικές

διαδικασίες για την
επιΑογή νέωνδιοι
κητών στα δημόσια

νοσοκομεία
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►►►Σοβαρές ελλείψεις

σε φάρμακα
εμφανίστηκαν τα
τελευταία 24ωρα
στα φαρμακεία
και αυτό όχι λόγω
της στάσης των
φαρμακοποιών
Μάλιστα δόθηκε
σιωπηρή εντολή
από το υπουργείο
να απαγορευτούν
οι παράλληλες εξαγωγές

για 73 είδη
φαρμάκων
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business

Επιστροφή
OTIS

κομμάτιKés
ρίζα

Κωνσταντίνος Λουραντος onpôeôpos του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου ο onoios είχε δηλώσει συμμέχοχοε ins Pévas Λούρου
έναν χρόνο πριν ξορκίζει πλέον την πολιτική χου ΣΥΡΙΖΑ για χα φάρμακα

nonaries αντιδράσει

έχει προκαλέσει
OIOUS KoAnous

των φαρμακοποιών η
αναζήτηση νέων συμμαχιών

από τον πρόεδρο

ιου Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου Μετά το
κυβερνητικό άδειασμα

του κλάδου
που είχε διαφανεί
ήδη από xis apxés
του καλοκαιριού
ο Κωνσταντίνος
Λουράντοε προσπάθησε

να βρει εκ νέου
τη στήριξη ins ΝΔ με
την κυβέρνηση ms
onoias είχε έρθει σε
ρήξη Εναν χρόνο νωρίτερα

την άνοιξη του
2014 ο κ Aoupâvros
είχε προειδοποιήσει
ανοικτά την τότε κυβέρνηση

σε περίπτωση
που περνούσαν τα

μέτρα που πρότειναν
οι δανειστέ Εντεκα
xirliâôes φαρμακεία
θα γίνουν ο τάφο5
tos κυβέρνησα θα
aas πολεμήσουμε
και μετά την ψήφιση
του νόμου Ερχονται
εκπΌγέΕ είχε διαμηνύσει

τότε npos tous
κυβερνώντε

του Μάριου Σκεπαθιανου
skepathianos@ependisinews.gr

Πριν
από τρία χρόνια τον Ιούνιο του 2012

ο τότε πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής και σημερινός πρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουρά

ντος κατάφερε έπειτα από ολονύκτια μάχη να αποσπάσει

πλειοψηφία 13 ψήφων σε ένα σώμα 969
συναδέλφων του ώστε να συνεχιστεί η μη
χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς τα
Ταμεία των οποίων χρωστούσαν

Αρκετοί τότε πολλοί εκ
των οποίων από τους
κόλπους των φαρμακοποιών

είχαν κατηγορήσει

τον κ Λου
ράντο για εκβιασμό
σε μια κυβέρνηση
η οποία μόλις είχε
ορκιστεί και δεν είχε

ακόμη τοποθετήσει

τους αρμόδιους
στα διάφορα

υπουργεία μεταξύ
των οποίων και το
υπουργείο Υγείας

Το προ τριετίας
αντάρτικο του κ

Λουράντου δεν είναι
το μοναδικό Ο συνδικαλιστής

μεγαλοαστός
των φαρμακοποιών

είναι μια αμφιλεγόμενη
περίπτωση για

πολλούς Για τους περισσότερους

όμως
και δη για τους φαρμακοποιούς

είναι ένας
συνδικαλιστής ο οποίος
έχει καταφέρει αν μη τι άλλο

να συγκρουστεί ανοικτά
με τα κέντρα αποφάσεων να
διαχωρίσει τη θέση του από
το γαλάζιο στρατόπεδο
από το οποίο προέρχεται
και να κάνει συμμαχία
προεκλογικά ακόμη και
με τον διάβολο για να
μην επέλθουν αλλαγές
σε έναν κρίσιμο κλάδο
για τη δημόσια υγεία
αυτόν των φαρμακείων
προστατεύοντας κεκτημένα

δεκαετιών
για μια κλειστή
ομάδα επαγγελματιών

Αυτή την
τακτική εξυπηρέτη¬

σε άλλωστε και η παρουσία του πέρυσι ως ομιλητή
σε εκδήλωση της Ρένας Λούρου για την Περιφέρεια
Αττικής όπου είχε δηλώσει συμμέτοχος Παραδοσιακός

υποστηρικτής της συντηρητικής παράταξης
ο κ Λουράντος είχε σοκάρει τότε τα ηγετικά κλιμάκια

της ΝΔ με την παρουσία του στην εκδήλωση της
υποψήφιας του ΣΥΡΙΖΑ Σήμερα έναν χρόνο μετά
το κλίμα έχει αναστραφεί Ο ΠΦΣ και ο πρόεδρος
του Κωνσταντίνος Λουράντος ξορκίζουν πλέον την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα φάρμακα ειδικά μετά
την απόφαση του πρωθυπουργού να συνταχθεί με

ΝΤΑΓΟΓΡΛίΗίΚ

τις επιταγές των δανειστών Μόνο που ο κ Λουράντος

δεν περιορίσθηκε απλώς να ξορκίσει την πολιτική

του ΣΥΡΙΖΑ αλλά επιτέθηκε προσωπικά στον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με βαρύτατους μάλιστα
χαρακτηρισμούς Μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής

πρότασης προς τους θεσμούς ο πρόεδρος
του ΠΦΣ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ανεντιμότητα

απάτη και παιχνίδια εντυπώσεων ενώ προανήγγειλε

και βίαιες αντιδράσεις από την πλευρά
των φαρμακοποιών

Ετοιμαστείτε να θερίσετε θύελλες
Πριν από λίγες ώρες εξάλλου με ανοιχτή επιστολή
του κατηγόρησε τον κ Τσίπρα ότι αθέτησε την εντολή

της πλειοψηφίας των πολιτών που ψήφισαν υπέρ
του όχι στο πρόσφατο δημοψήφισμα ενώ μέσα
από το Facebook έστειλε σχετικό μήνυμα στην κυβέρνηση

αναφέροντας Σπέρνετε ανέμους ετοιμαστείτε

να θερίσετε θύελλες Η πολεμική διάθεση
των φαρμακοποιών υπό τις διαταγές του κ Λουράντου

είναι εμφανής στην πράξη Την Τετάρτη οι
φαρμακοποιοί στους οποίους ας σημειωθεί ο ΕΟ
ΠΥΥ χρωστά ουκ ολίγα εκατομμύρια ευρώ για πάνω
από τρεις μήνες με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να
μην μπορούν να κλείσουν επιταγές καινά κινδυνεύουν

με λουκέτο πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία
ενώ βέβαιη πρέπει να θεωρείται η κλιμάκωση των
κινητοποιήσεών τους

Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στην αλλαγή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων και
στην πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

από σουπερμάρκετ όπως προβλέπεται στα
προαπαιτούμενα του νέου Μνημονίου Διαφορετική

στάση πάντως τηρούν τα φαρμακεία με διευρυμένο

ωράριο καθώς το Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό

Ινστιτούτο Ελλάδας που τα εκπροσωπεί δεν
συμμετείχε στην απεργία με το σκεπτικό ότι στηρίζει

και θα στηρίζει την πατρίδα σε δύσκολες για το
έθνος στιγμές

I Λ ViJΗ 1 1 14 M I ΜΕΠΤΪ3
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ με αρκετούς συνδικαλιστές
που αποτελούν εξαπτέρυγα του συστήματος

ο κ Λουράντος αν μη τι άλλο μέχρι στιγμής

τουλάχιστον έχει καταφέρει να παραμείνει
συνεπής στα θέλω μιας επαγγελματικής

ομάδας Βέβαια πρόκειται για μια επαγγελματική

ομάδα που οι απεργίες οι κινητοποιήσεις
και οι αποφάσεις της επηρεάζουν την καθημερινότητα

όλων μας Γιατί καλώς ή κακώς

χωρίς ψωμί μπορείς να ζήσεις χωρίς
φάρμακα όμως είναι από δύσκολο έως αδύνατο

Αυτό είναι άλλωστε το βασικό επιχείρημα
των επικριτών του οι οποίοι του καταλογίζουν

συνδικαλιστική αναλγησία και θεωρούν
ότι χρησιμοποιεί τους ασθενείς δένοντας τους
στη συνδικαλιστική μηχανή του για να πιέσει
την εκάστοτε κυβέρνηση

ΣΤΑΖΕΙ ΦΑΡΜΑΚΙ
ΓΙΑΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 7,3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2009-2013

Στο 8,65 του ΑΕΠ οι
δαπάνες υγείας για το 2013

είωση κατά 7,3 δισ ευρώ κατέγραψε το συνολικό
κονδύλι των δαπανών για την Υγεία την πενταετία
2009-2013 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής η συνολική χρηματοδότηση για
δαπάνες Υγείας μειώθηκε από τα 23,1 δισ ευρώ το
2009 στα 15,78 δισ ευρώ το 2013

Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για την Υγεία
διαμορφώνονται ως εξής 8,65 του ΑΕΠ το 2013
8,81 το 2012 9,43 το 2011 9,84 το 2010 και
9,76 του ΑΕΠ το 2009

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες

Υγείας σημείωσε μείωση 7,8 το 2013 σε σχέση
με το 2012 ενώ η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση

παρουσίασε μείωση κατά 0,5 το 2013 ως
προς το 2012 Ως προς τη συμβολή του δημόσιου
τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες
Υγείας παρατηρείται μείωση από το 66,7 το 2012
στο 63,5 το 2013

Πιο απλά η συμβολή του Δημοσίου στις δαπάνες
Υγείας το 2013 ήταν 10 δισ ευρώ ενώ η συμβολή
του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση
για δαπάνες Υγείας περιορίστηκε στα 5,6 δισ ευρώ
από 5,644 δια το 2012
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΟΧΙ

Νέα κυβέρνηση με
ημερομηνία λήξεως

Π Σκουρλέτης Τρ Αλεξιάδης Π Χαϊκάλης Ολγα Γεροβασίλη
Παραγωγικής Αναπληρωτής Υφυπουργός Κυβερνητικός
Ανασυγκρότησης στο Οικονομικών Κοιν Ασφαλίσεων εκπρόσωπος

Στα χαρτιά έμεινε ο δομικός Συνδικαλιστής εφοριακός υπεύ

ανασχηματισμός της κυβέρνησης θυνος για την ίσπραξη εσόδων
Ο Αλ Τσίπρας ξήλωσε όλη Εκπληξη η είσοδος του Π Χαϊ
την Αριστερή Πλατφόρμα κάλη από τους ΑΝΕΛ σελ μ is

14-15
ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στα χαρτιά έμεινε ο δομικός ανασχηματισμός

Ο Αλ Τσίπρας ξήλωσε

την Αριστερή Πλατφόρμα
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14 Πολιτική ΗΜΕΡΗΣΙΑ I 18-19.7.2015

Οι βασικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Νεοεισερχόμενοι
Χριστόφορος Βερναρδάκης αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών για θέματα Διοικητικής

Μεταρρύθμισης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ υφυπουργός Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ αναπληρωτής υπουργός

Οικονομικών για θέματα εσόδων

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΐΚΑΛΗΣ υφυπουργός για θέματα

κοινωνικών ασφαλίσεων

ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΠΔΗΣ
υφυπουργός Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ υφυπουργός παρά τω

πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Εκτός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ υπουργός Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων

ΚΩΣΤΑΣ ΗΣΥΧΟΣ αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ

κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μετακινήθηκαν
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
από υπουργός Εργασίας σε υπουργό

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
από Αναπληρωτής υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
σε υπουργό Εργασίας

Π Χαϊκάλης

Γ Αμανατίδης

Ο ΔΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Νέα κυβέρνηση
με ημερομηνία λήξηβ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΠΟΥΦΟΥ

Με οκτώ νέα πρόσωπα δύο μετακινήσεις

υπουργών και απομάκρυνση
έξι άλλων που προέρχονται κατά
βάση από την Αριστερή Πλατφόρμα
ανακοινώθηκε χθες το βράδυ η νέα

σύνθεση του υπουργικού Συμβουλίου
σε έναν ανασχηματισμό που παρά τα
όσα διαρρέονταν δεν ήταν τελικώς
δομικός αλλά περισσότερο ένας ανασχηματισμός

ανάγκης προκειμένου
να καλυφθούν κενές θέσεις και να
οδηγηθεί η χώρα σύντομα σε εκλογές

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για κυβέρνηση με ημερομηνία

λήξης Ειδικά η περίπτωση της
τοποθέτησης Χαίκάλη στην

Κοινωνική Ασφάλιση υποδηλώνει

αναβολή της
μεταρρύθμισης που είχε

προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ερωτηματικό παραμένει η Ζ

Κωνσταντοπούλου η οποία αρνείται

να παραιτηθεί
Συνολικά το νέο κυβερνητικό
σχήμα αριθμεί 42 μέλη από

39 που είχε το προηγούμενο
Επίσης δημιουργήθηκε ένα υ

περυπουργείο το Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι
αρμοδιότητες αυτές ήταν στο

Υγείας Στα ενδιαφέροντα του

ανασχηματισμού και η μετακίνηση

σε θέση κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου του Γ Σα¬

κελλαρίδη σε μία αναγκαστική αντικατάσταση

του προερχόμενου από ιην
Αριστερή Πλατφόρμα Θ Πετράκου

Η ορκωμοσία των νέων Υπουργών

Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί
σήμερα στις 10.30 το πρωί

Ειδικότερα μελετώντας το νέο
χάρτη του υπουργικού συμβουλίου

καταγράφονται τα εξής
Εκτός κυβέρνησης όπως αναμενόταν

τέθηκε τελικώς ο Π Λαφαζά
νης με τον Π Σκουρλέτη να αναλαμβάνει

το υπερυπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης αφήνονταςm θέση
του στο υπουργείο Εργασίας Στο αναβαθμισμένο

υπουργείο Εργασίας
τοποθετείται ο Γ Κατρούγκαλος ο οποίος

μετακινείται από το χαρτοφυλάκιο

του αναπληρωτή υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τα
καθήκοντα αυτά να ανατίθενται στον

Χρ Βερναρδάκη Ένα ακόμη νέο
πρόσωπο τοποθετείται στο υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ο Π Πολάκης ο οποίος
αναλαμβάνει θέση υφυπουργού

ΩΡΑ ΧΑΪΚΑΛΗ
Εκτός υπουργικού νυμφώνος τίθεται

όπως επίσης ήταν αναμενόμενο
και ο Δ Στρατούλης εγκαταλείποντας
τη θέση του αναπληρωτή υπουργού
κοινωνικών ασφαλίσεων Αντιθέτως
μία ακόμη θέση στο υπουργικό συμβούλιο

εξασφαλίζουν οι ΑΝΕΛ καθώς

όπως φαίνεται αναγνωρίστηκε
η συμβολή τους στη βουλή για την υ¬

περψήφιση της συμφωνίας Συγκεκριμένα

ο Π Χαίκάλης αναλαμβάνει
τα καθήκοντα υφυπουργού για θέματα

κοινωνικών ασφαλίσεων
Στο υπουργείο Οικονομυίών τη

θέση της Ν Βαλαβάνη που είχε ήδη

παραιτηθεί αναλαμβάνει να καλύψει
ο Τρύφων Αλεξιάδης στον οποίο ανατίθεται

το χαρτοφυλάκιο αναπληρωτή

υπουργού για θέματα εσόδων
Ένα κενό που προκλήθηκε από

παραίτηση αυτή του Ν Χουντή από
τη θέση ίου αναπληρωτή υπουργού
για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων
καλύπτεταιμε την ανάληψη καθηκόντων

από τη Σία Αναγνωστοπούλου
ενώ θέση υφυπουργού στο υπουργείο
Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γ Αμανατίδης

Απομάκρυνση στελέχους της Αριστερής

Πλατφόρμας υπήρξε από το

υπουργείο Αμυνας όπου οΚ Ήσυχος
αντικαθίσταται από τον Δ Βίτσα

Αλλαγή υπήρξε και στο επικοινωνιακό

επιτελείο θέση κυβερνητικού
εκπροσώπου αναλαμβάνει η βουλευτής

Άρτας Όλγα Γεροβασίλη καθώς
ο Γ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα

κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

μαζί τον Ν Φίλη αλλά και τον
Αλ Τριανταφυλλίδη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού
συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό
τον Υπουργό Επικρατείας Π Νικο
λούδη Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν
ο Τρ Αλεξιάδης ο Π Πολάκης ο Δ
Παπαγγελόπουλος και ο Τ Κουίκ

Ποιος είναι
ο υπεύθυνος
για τα έσοδα

Ένας εφοριακός αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για θέματα εσόδων 0
Τρύφωνας Αλεξιάδης μπορεί να είναι το νέο πρόσωπο της κυβέρνησης αλλά γνωρίζει πολύ

καλά το υπουργείο Οικονομικών αφού προέρχεται από τον κλάδο των εφοριακών ενώ διετέλεσε

αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών και

πρόεδρος του Συλλόγου των εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων Ο κ Αλεξιάδης γεννήθηκε το
1960 στην Καβάλα Είναι οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εργάστηκε από το τρίτο έτος των σπουδών του σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι
τον διορισμό του στο Υπουργείο Οικονομικών το 1987 Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Διοίκησης

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Αντιπρόεδρος για 10 χρόνια στο Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών 0 νέος υπουργός ήταν συντονιστής
του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα φορολογικής πολιτικής
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Η νέα κυβέρνηση
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
HIVU 1 1 ι\τν 1 π π

Υπουργός
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης

Χριστόφορος Βερναρδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα προστασίας του πολίτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός

για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής
ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπουργός ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Ναυτιλίας
ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

υπουργειο παραγωγικησ
ανασυγκρότησης
περιβαλλοντοσ και ενεργειασ

Υπουργός ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑναπληρωτήςΥπουργός για θέματα Περιβάλλοντος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Υφυπουργός για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα εσόδων

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα γενικού λογιστηρίου

του κράτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπουργός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Πολιτισμού

ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
Αναπληρωτής για θέματα Παιδείας ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Ερευνας
και Καινοτομίας ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Υφυπουργός για θέματα Αθλητισμού ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργός ΠΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός

για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα ανεργίας
ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός

για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπουργός
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ

Υφυπουργός
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Υπουργός

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ynminvnc
ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Υφυπουργός Παράτω πρωθυπουργώ
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ
ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Φοροκαταιγίδα
από τη Δευτέρα
Ο λογαριασμός των νέων μέτρων
ΦΠΑ
Από Δευτέρα αυξάνονται
οι τιμές σε είδη διατροφής
εστίαση αναψυκτικά χυμούς
καφέδες εισιτήρια
δίδακτρα ιδιωτικών

φροντιστηρίων

Φόρος πολυτελούς
διαβίωσης
Αύξηση κατά 30 για Ι.Χ
άνω των 2.500 κ.ε και πισίνες
Φορολόγηση
σε σκάφη αναψυχής
άνω των 5 μέτρων

Προκαταβολή φόρου
Αύξηση στο 100 για Α.Ε
ΕΠΕ και στο 75 μόνο για χ
φέτος για τις
προσωπικές
εταιρείες
Ι0Ε-Εί g

Αύξηση
του φόρου
επί των
ασφαλίστρων

Φόρος
στις επιχειρήσεις
Αύξηση από 26
σε 29

Αύξηση εισφοράς
αλληλεγγύης
στα εισοδήματα άνω

των 30.000 ευρώ αναδρομικά

από την 1η Ιαν 2015

Ανατιμήσεις στα περισσότερα κόμιστρα ταξί φέρνουν οι

είδη διατροφής την εστίαση αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ
σε αναψυκτικά καφέδες Σημαντικές επιβαρύνσεις και
εισιτήρια μέσων μεταφοράς για τις επιχειρήσεις σελ 6 s

6-8
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ο λογαριασμός των νέων μέτρων
και ποιοι θα τον πληρώσουν Αναλυτικά

οι αλλαγές που φέρνουν οι

αλλαγές στη φορολογία
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Με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα 1,8 δισ. ευρώ ετησίως.

Βέβαια, όπως σημειώνουν έμπειροι φοροτεχνικοί, έχει αποδεχθεί στην πράξη πως όλες οι αλλαγές 

που επέφεραν αύξηση ΦΠΑ οδήγησαν σε ενίσχυση της παραβατικής συμπεριφοράς

«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Φοροκαχαιγίδα
από Δευτέρα με
τις αλλαγές σιον ΦΠΑ

Οι αΠΠανες σι ους συνιεΠεστες ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%
(από 13% σήμερα)

Νωπό ή κατεψυγμένο μοσχαρίσιο 

κρέας
Τυποποιημένα είδη διατροφής: 

Καφές, κακάο, αλλαντικά, 

μαρμελάδες, σοκολάτες,
μπισκότα, παγωτά, είδη ζαχαροπλαστικής, 

μπαχαρικά,
ψωμί, προμαγειρεμένα φαγητά, 

ψωμί τοστ, φρυγανιές,
αναψυκτικά - χυμοί
Εστίαση - catering
Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς 

(λεωφορεία, τραμ,
μετρό, τρόλεϊ, αεροπλάνα,
πλοία κ.α) και κόμιστρα ταξί
Φροντιστήρια (σήμερα 0%)
Επισκευή και συντήρηση
παλαιών κατοικιών
Τσάι βουνού, χαμομήλι,
φασκόμηλο, ζάχαρη
Ξύδι

Ζωοτροφές, εντομοκτόνα,
προφυλακτικά, σερβιέτες,
καυσόξυλα, αυτοκίνητα για
μεταφορά αναπήρων
Υπηρεσίες γραφείων
τελετών

ΦΠΑ 13%™—.—

(παραμένει αμετάβλητο)

Τρόφιμα: Νωπό ή κατεψυγμένο 

χοιρινό, αρνί, κοτόπουλο, 

γαλοπούλα, κουνέλι,
Ψάρια, Μαλάκια, γάλα, γιαούρτια, 

τυριά (όλων των ειδών), 

αυγά, μέλι, λαχανικά
- φρούτα, δημητριακά, αλεύρια, 

ελαιόλαδο, παιδικές
τροφές, ζυμαρικά, Ψωμί,
Νερά (εμφιαλωμένα
μη αεριούχα),
Αλάτι
Ηλεκτρική ενέργεια,
Φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ

ΦΠΑ 13% (από 6,5%)

I Διαμονή σε ξενοδοχεία
(Από 1η Οκτωβρίου 2015)

ΦΠΑ 6% (από 6,5%)

t Φάρμακα - εμβόλιαI  Βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά

>  Εισιτήρια θεάτρων

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Νέες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ, στα αρτοποιεία, τα καταστήματα
μαζικής εστίασης και οε άλλες επιχειρήσεις 

θα διαπιστώσουν από τη Δευτέρα
οι καταναλωτές με την εφαρμογή των
αλλαγών στους συντελεστές ΦΠΑ. Οι
αλλαγές φέρνουν ανατιμήσεις στα περισσότερα 

είδη διατροφής, σε έτοιμα
γεύματα που σερβίρονται από καταστήματα 

μαζικής εστίασης, στα αναψυκτικά,
τους χυμούς, τους καφέδες . στα εισιτήρια 

των μέσων μεταφοράς, στα κόμιστρα
των ταξί και σε πλήθος άλλων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Αυξημένα κατά
23% θα είναι και τα δίδακτρα των ιδιωτικών 

φροντιστηρίων.
Την Δευτέρα εκατοντάδες είδη διατροφής 

θα έχουν αλλάξει συντελεστή
ΦΠΑ καθώς θα έχουν μεταφερθεί από
το 13% στο 23%, με συνέπεια οι τιμές
τους να αυξηθούν άμεσα κατά 9% χωρίς
να αποκλείονται και τα «καπέλα» που

μπορούν να οδηγήσουν πς τελικές ανατιμήσεις 

σε επίπεδα υψηλότερα του
10%.

Με τις αλλαγές στους συντελεστές
ΦΠΑ η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα 1 ,8

δισ. ευρώ ετησίως. Βέβαια όπως σημειώνουν 

έμπειροι φοροτεχνικοί έχει αποδεχθεί 

στην πράξη πως όλες οι αλλαγές
που επέφεραν αύξηση ΦΠΑ οδήγησαν
σε ενίσχυση της παραβατικής συμπεριφοράς 

καθώς δίνουν άλλοθι για φοροδιαφυγή 

και θα αυξηθούν τα περιστατικά 
όπου καταστηματάρχες δεν θα κόβουν 

αποδείξεις.
Στα είδη διατροφής που «μετακομίζουν» 

από τον συντελεστή ΦΠΑ 13% στο
συντελεστή 23% περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων:
•μοσχαρίσιο κρέας, ζάχαρη, ξύδι,

αλάτι, ρίγανη, καφές, κακάο, αφεψήματα 
(τσάι, χαμομήλι κλπ), αλλαντικά,

ζαχαρώδη και ζαχαρωτά, πατατάκια,
non κόρν, γαριδάκια, τσίχλες, κράκερς,
μπαχαρικά, προψημένο ψωμί, αρτοσκευάσματα 

(πλην του ψωμιού το οποίο παραμένει 

σε ΦΠΑ 13%), καταψυγμένες
πίττες, προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί
του τοστ, φρυγανιές, παξιμάδια, ηλιέ-
λαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο, λιπαρές 

ουσίες (μαργαρίνες, βιτάμ κ λπ ),
κονσέρβες, τοματοπολτοί, αναψυκτικά,
χυμοί και λοιπά μη αλκοολούχα ποτά.

►όλα τα μαγειρεμένα φαγητά και τα
λοιπά είδη που σερβίρονται σε ταβέρνες,
ψητοπωλεία, ουζερί, οινομαγειρεία, ζαχαροπλαστεία, 

καφετέριες, σνακ μπαρ,
κυλικεία, φαστφουντάδικα και καντίνες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 

Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η συνολική 

επιβάρυνση σε όλα τα νοικοκυριά
λόγω των αυξήσεων του ΦΠΑ σε σειρά

τροφίμων εκτιμάται ότι θα ανέλθει ετησίως 

σε 650 εκατ. ευρώ ή 157 ευρώ ετησίως 

κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό.
Το ΙΕΛΚΑ έχει υπολογίσει, η αξία

των προϊόντων που πλέον θα επιβαρύνεται 

με ΦΠΑ 23% αντιπροσωπεύει το
43% της συνολικής αξίας των αγορών
που κάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά σε

τρόφιμα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για
τα νοικοκυριά αναμένεται να προέλθει
από τη μετάταξη στον υψηλό συντελεστή
του ΦΠΑ των διαφόρων αρτοπαρασκευ-
ασμάτων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

του ΙΕΛΚΑ, ένα νοικοκυριό δαπανά 

σήμερα ετησίως περί τα 147 ευρώ
για την αγορά προϊόντων άρτου (πλην
ψωμιού). Με την αύξηση του ΦΠΑ, η

δαπάνη αυτή θα ανέλθει σε περίπου 160

ευρώ, ενώ το ελληνικό Δημόσιο μόνο
από το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα
εισπράξει 54 εκατ. επιπλέον. Σε όλες
σχεδόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αλλά και σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου τροφίμων και
εστίασης, η διαφορά των 10 ποσοστιαίων 

μονάδων μεταξύ του παλαιού και του
νέου συντελεστή ΦΠΑ θα είναι πολύ
δύσκολο να απορροφηθεί σης τελικές
τιμές πώλησης, ώστε αυτές να παραμείνουν 

αμετάβλητες και να μην χρεωθούν
ακριβότερα οι καταναλωτές.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σημαντική αύξηση στο κόστος της



12. ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
18-19.7.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Θέμα 7

Παραδείγματα φορολογικής επιβάρυνσηςεπιχειρήσεων
Συνολική φορολογική επιβάρυνση ΕΠΕ

Τα κέρδη διανέμονται στους εταίρους
στο σύνολο τους

Έτος 2014 Έτος 2015 Διαφορά

Κέρδη 50.000 50.000

Φόρος εισοδήματος 13.000 14.500 1.500 §

Υπόλοιπο 37000 35.500 I
Φόρος διανεμομένων 3.700 3.550 F

Τέλος επιτηδεύματος L000 1.000

Συνολική επιβάρυνση
17.700 19.050 1.350

Διαφορά καταβλητέων ποσών ΕΠΕ

Κέρδη

Φόρος εισοδήματος
Πλέον
Προκαταβολή φόρου
Μείον
Προκ/λή προηγ έτους
Πλέον
Τέλος επιτηδεύματος
Ποσό για καταβολή

Ποσόδόσι21

Έτος2014

50.000
13.000

10.400

7000

1.000

17400

2.485,71

Έτος 2015

50.000
14.500

14.500

10.400

1.000

19.600

2.800,00

Διαφορά

L500

4.100

2.200

314,29

Νησιά Αιγαίου
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
οι συντελεστές ΦΠΑ
στα νησιά θα είναι 16
9 και 4

Συνολική φορολογική επιβάρυνση ΕΠΕ

Τα κέρδη διανέμονται στους εταίρους
στο σύνολο τους

Διαφορά καταβλητέων ποσών ΕΠΕ

Έτος 2014 Έτος 2015 Διαφορά

Κέρδη 100.000 100.000

Φόρος εισοδήματος 26.000 29.000 3.000
Υπόλοιπο 74.000 7L000
Φόρος διανεμομένων 7400 7100

Τέλος επιτηδεύματος 1.000 1.000

Συνολική επιβάρυνση
34.400 37100 2.700

Συνολική φορολογική επιβάρυνση O.E

Με απλογραφικά βιβλία

Έτος 2014 Έτος2015 Διαφορά

Κέρδη 75.000 75.000

Φόρος εισοδήματος 21.250 21.250

Τέλος επιτηδεύματος L000 1.000

Συνολική επιβάρυνση
22.250 22.250

29,67 29,67

Συνολική φορολογική επιβάρυνση O.E

Με απλογραφικά βιβλία

I Έτος 2014 Έτος 2015 Διαφορά

Κέρδη 100.000 100.000

Φόρος εισοδήματος 29.500 29.500

Τέλος επιτηδεύματος 1.000 1.000

Συνολική επιβάρυνση
30.500 30.500

1

30,5 303

Κέρδη

Φόρος εισοδήματος
Πλέον
Προκαταβολή φόρου
Μείον
Προκ/λή προηγ έτους

I Πλέονί Τέλος επιτηδεύματοςΙ Ποσό για καταβολή

Ποσό δόσης

Ετος 2014 Ετος 2015 Διαφορά

100.000 100.000
26.000 29.000 3.000

20.800 29.000 8.200

15.000 20.800

1.000 1.000

32.800 38.200 5.400

Διαφορά καταβλητέων ποσών O.E

Κέρδη

Φόρος εισοδήματος
Πλέον
Προκαταβολή φόρου
Μείον
Προκ/λή προηγ έτους
Πλέον
Τέλος επιτηδεύματος
Ποσό για καταβολή

Έτος2014 Έτος2015 Διαφορά

75.000 75.000
2L250 21.250

11.688 15.938 4.250

Ποσό δόσης

10.000 11.688

1.000 1.000

23.938 26.500 2.562

3,419,64 3.785,71 36&QZ

Διαφορά καταβλητέων ποσών O.E

Κέρδη

Φόρος εισοδήματος
Πλέον
Προκαταβολή φόρου
Μείον
Προκ/λή προηγ έτους
Πλέον
Τέλος επιτηδεύματος
Ποσό για καταβολή

Ποσόδόσι

Ετος 2014 Έτος 2015 Διαφορά

100.000 100.000
29.500 29.500

16.225 22.125 5.900

12.000 16.225

1.000 1.000

34.725 36.400 1.675

4.960J1 5.200 239,29

γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής

αναμένεται να προκαλέσει το
νέος καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ

Λιπάσματα ζωοτροφές σπόροι για
καλλιέργειες και ζώντα ζώα άλογα
βοοειδή κ.λπ μετατάσσονται από τη
Δευτέρα από τον ΦΠΑ 13 στον ΦΠΑ
23 με συνέπεια οι τιμές τους να αυξηθούν

αυτόματα τουλάχιστον κατά
9

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ανατιμήσεις αναμένονται και στα
εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς

κυρίως των υπεραστικών λεωφορείων

των πλοίων και των αεροπλάνων
Δεν αποκλείεται όμως να σημει¬

ωθούν ανατιμήσεις και στα εισιτήρια
των αστικών λεωφορείων και των τρένων

οι επιχειρήσεις εκμειάλλευσηςτων
οποίων ελέγχονται από το Δημόσιο

ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ 23
ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα

για τα ιδιωτικά φροντιστήρια μαθημάτων

και τα κέντρα εκμάθησης ξένων

γλωσσών ηλεκτρονικών υπολογιστών

που θα υποχρεωθούν να επιβαρύνουν

τα δίδακτρα με ΦΠΑ 23 ενώ
μέχρι τώρα απαλλάσσονταν από τον
ΦΠΑ Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές
θα υποχρεωθούν να αυξήσουν τα δίδα
κτρά τους κατά 23 με αποτέλεσμα την

Επιμέλεια Γιώργος Κορομηλάς Φοροτεχνικός Συγγραφέας

Ποροτασποτις δηλώσεις
έως 26 Αυγούστου
Νέα παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών

δηλώσεων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έδωσε

το υπουργείο Οικονομικών Ειδικότερα
t παρατείνεται έως τις 26 Αυγούστου η προθεσμία για την υποβολή

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
I παρατείνεται ως τις 20 Αυγούστου η προθεσμία για την υποβολή

της δήλωσης νομικών προσώπων
Η παράταση συμπαρασύρει και τις προθεσμίες πληρωμής του

φόρου καθώς όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη δήλωση εντός
του Αυγούστου θα μπορούν να πληρώσουν τον φόρο οε δυο ή
τρεις δόσεις ανάλογα με το τι θα αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών

υπέρμετρη επιβάρυνση των νοικοκυριών
κυρίως από τον Σεπτέμβριο που αρχίζει
η νέα σχολική χρονιά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις

έρχονται για τις επιχειρήσεις με
την αύξηση του φορολογικού συντελεστή
από το 26 στο 29 και την αύξηση της
προκαταβολής φόρου στο 100 για τις
Α Ε και ΕΠΕ και στο 75 ειδικά για
φέτος για τις προσωπικές εταιρίες Το
μέτρο εφαρμόζεται από τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2015 Αυτό σημαίνει

ότι οι επιβαρύνσεις θα φανούν
σης φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν

το 2016
Με τις νέες διατάξεις
1 Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης

των νομικών προσώπων από
26 σε 29 για πς Α.Ε Ε.Π.Ε Ο.Ε Ε Ε

κοινωνίες συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες

με διπλογραφικά βιβλία Για τις
προσωπικές εταιρίες Ο.Ε Ε Ε κοινοπραξίες

συνεταιρισμοί με απλογραφικά
βιβλία παραμένει η ίδια κλίμακα φορολόγησης

Δηλαδή τα πρώτα 50.000 ευρώ
φορολογούνται με συντελεστή 26 και
το υπόλοιπο ποσό φορολογείται με συντελεστή

33
2 Αυξάνεται στο 100 η προκαταβολή

φόρου εισοδήματος των νομικών
προσώπων Έτσι για τις Α Ε ΕΠΕ συνεταιρισμοί

και ενώσεις αυτών και λοιπές

νομικές οντότητες η προκαταβολή
φόρου αυξάνει από 80 σε 100 Το
μέτρο αυτό ισχύει από τη χρήση του
2015

3 Αυξάνεται από 55 στο 75 η
προκαταβολή φόρου για τις προσωπικές
εταιρίες Ο.Ε Ε Ε μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα σωματεία
και ιδρύματα και κοινωνίες αστικού δικαίου

αστικές κερδοσκοπικές ή μη
κερδοσκοπικές εταιρίες συμμετοχικές
ή αφανείς Η αύξηση της προκαταβολής
φόρου στο 75 ισχύει μόνο για τη χρήση

του αφορά στα έσοδα του 2015 κάτι
που σημαίνει ότι εάν δεν γίνει τροποποίηση

της επίμαχης διάταξης στα έσοδα

του 2016 η προκαταβολή φόρου θα
επανέλθει στο 55

Οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν σημαντικές
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις

Για παράδειγμα μια εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης με κέρδη 50.000 ευρώ
Με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή

από το 26 στο 29 θα κληθεί να
πληρώσει επιπλέον φόρο 1.500 ευρώ
ενώ με την αύξηση της προκαταβολής
φόρου στο 100 προκύπτει έξτρα φόρος
4.100 ευρώ

Μια προσωπική εταιρία Ο.Ε με απλογραφικά

βιβλία με κέρδη 75.000

ευρώ με την αύξηση της προκαταβολής
φόρου θα επιβαρυνθεί το επόμενο έτος
με πρόσθετο φόρο 2.562 ευρώ
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ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Νέες ανατροπές
στην Υγεία φέρνει
το τρίτο μνημόνιο

ΓΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ανατροπές στον χώρο του Υγείας με
απελευθέρωση των φαρμακείων μειώσεις

στις τιμές των φαρμάκων αλλά και
επιστροφή μέτρων που καταργήθηκαν

όπως το 5ευρω στα νοσοκομεία φέρνει
το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Τετάρτη

από τη Βουλή Η μεγαλύτερη παρέμβαση

που έχει προκαλέσει ήδη εντονότατες

αντιδράσεις από τους φαρμακοποιούς
αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των

φαρμακείων και σε επόμενη φάση το
άνοιγμα της πώλησης των Μη Συνταγο
γραφούμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ

Και οι δυο ρυθμίσεις περιέχονται στην
Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την οποία
απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

της Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά

η ελληνική κυβέρνηση πρέπει
να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες

μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων
με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για
εφαρμογή όλων των συστάσεων της εργαλειοθήκης

I του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένων

εμπορίου ης Κυριακές περιόδων

εκπτώσεων ιδιοκτησίας φαρμακείων

γάλακτος και αρτοποιείων εκτός
από τα μη συνταγογραφουμενα φαρμακευτικά

προϊόντα τα οποία θα συμπεριληφθούν

σε επόμενο βήμα

ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τα μη συνταγογραφουμενα φάρμακα

ΜΗΣΥΦΑ θεωρούνται casus belli για
τους φαρμακοποιούς τα τελευταία πέντε
χρόνια που τίθεται το ζήτημα της διάθεσης

τους και από τα σούπερ μάρκετ
Πλέον όμως το θέμα του ιδιοκτησιακού
φαίνεται να αποτελεί αιτία πολέμου
για τους φαρμακοποιούς οι οποίοι ήδη
προχώρησαν σε μία 24ωρη πανελλαδική
απεργία Εκτιμούν πως το φαρμακείο
αποσυνδέεται με αυτόν τον τρόπο από
τον φαρμακοποιό καθώς θα μπορεί να
ανοίγει φαρμακείο οποιοσδήποτε και
όχι μόνο ο κάτοχος πτυχίου φαρμακευτικής

όπως ισχύει σήμερα
Ηδη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος ΠΦΣ σχεδιάζει πώς θα αποτρέψει

μία τέτοια εξέλιξη και όπως όλα
δείχνουν οι φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι
να σταματήσουν να εξυπηρετούν τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ Θυμίζει την
απόλυτη οικονομική ανεπάρκεια του

ΕΟΠΥΥ που οφείλει 600.000.000 ευρώ
στα φαρμακεία και υπογραμμίζει ότι
τα μέτρα που αφορούν και τα φαρμακεία

είναι καταστροφικάγια όλη την κοινωνία
και τα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αδυναμία

συνέχισης της πίστωσης προς τον
ΕΟΠΥΥ Παράλληλα ο ΠΦΣ προσφεύγει

άμεσα στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων

προκειμένου να ενημερωθεί
αλλά και να ενημερώσει για το εύρος
αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης το οποίο

βαίνει ουνεχώς αυξανόμενο
Ενα πιο ευνοϊκό μέτρο μπορεί να

χαρακτηριστεί η αλλαγή του συντελεστή
ΦΠΑ στα φάρμακα καθώς αποφασίστη

Εκτός από τα ΜΗΣΥΦΑ
και το θέμα του ιδιοκτησιακού

φαίνεται να αποτελεί
αιήα πολέμου για τους
φαρμακοποιούς

κε οριακή μείωση του από 6,5 σε 6

μείωση που αναμένεται να περάσει
και σης ημές των σκευασμάτων Ασαφές
παραμένει πάντως το θέμα της συνταγο
γράφησης με τη δραστική ουσία Στα
προαπαιτούμενα της συμφωνίας περιλαμβάνεται

και η επανεξέταση από την
ελληνική κυβέρνηση της νομοθεσίας με
εξαίρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική

κρίση που εισήχθη σε αντίθεση
με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου
υπαναχωρώντας σε δεσμεύσεις προηγούμενων

προγραμμάτων ή θα προσδιορίσει

σαφή ισοδύναμα αντισταθμιοτικά
μέτρα για τα κεκτημένα δικαιώματα που
δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα

Στο διάστημα αυτό η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας με τροπολογίες προχώρησε

στην κατάργηση των 5ευρω στα
νοσοκομεία και σε εξαιρέσεις στη συ

νταγογράφηση με την εμπορική ονομασία
Από το 5ευρω το υπουργείο Υγείας

έχασε έσοδα περί των 20 εκατ ενώ
όσον αφορά τις εξαιρέσεις στη συντα
γογράφηση προς το παρόν δεν έχει εκτιμηθεί

η επιβάρυνση Σημειώνεται
ότι ο υπουργός Υγείας υπέγραψε τον
περασμένο Απρίλιο δύο εγκυκλίους με
τις οποίες δίνεται το πράσινο φως
στους γιατρούς να προτείνουν εμπορική
ονομασία φαρμάκου είτε για χρόνιες
θεραπείες είτε για γενόσημα που αποτελούν

το βασικό προϊόν της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλος η συμφωνία περιλαμβάνει και

τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Διοίκησης

με την εφαρμογή προγράμματος
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για την ενίσχυση των ικανοτήτων
και την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής

Διοίκησης Μια πρώτη πρόταση θα
πρέπει να παρασχεθεί μέχρι την 20ή
Ιουλίου έπειτα από συζητήσεις με τους
θεσμούς Για τον χώρο της Υγείας αυτό
σημαίνει ότι ανοίγει και πάλι ο τρόπος
αξιολόγησης και επιλογής των επικεφαλής

των δημόσιων νοσοκομείων
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα

ο υπουργός Υγείας Παν Κουρουμπλής
πέρασε τροπολογία με την οποία απομακρύνονται

αζημίως και αναιηολογήτως
οι τωρινοί διουίητές και αναπληρωτές
ίου ΕΣΥ Η ίδια τροπολογία παρέχει τη
δυνατότητα στον υπουργό Υγείας να επιλέξει

τους νέους διοικητές και αναπληρωτές

του ΕΣΥ

Αλλαγές στην τιμολόγηση
των φαρμάκων

Όρίζεται ότι από την 1η Ιουλίου αναδρομικά πρέπει να μειωθεί
η τιμή όλων των φαρμάκων που έχουν χάσει την πατέντα τους

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει αλλαγές

στην τιμολόγηση των φαρμάκων
των διαγνωστικών εξετάσεων και των
εισπρακτικών μέτρων για τη φαρμακοβιομηχανία

Μία πρώτη ιδέα των αλλαγών

αυτών παρουσίασε η ελληνική
κυβέρνηση στην πρόταση που κατέθεσε
στους θεσμούς πριν από τη συμφωνία
Στην πρόταση αυτή δίδεται έμφαση στο
θέμα των γενόσημων φαρμάκων και
στην αύξηση της κατανάλωσής τους
από τους Ελληνες ασφαλισμένους

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι από την
1η Ιουλίου 2015 αναδρομικά πρέπει να
μειωθεί η τιμή όλων των φαρμάκων
που έχουν χάσει την πατέντα τους εκτός

πατέντας ή off patent κατά 50
και των γενόσημων φαρμάκων κατά
32,5 από την τιμή πατέντας καθώς
επίσης να καταργηθεί η προστασία στην
τιμή των γενόσημων που πήραν άδεια
κυκλοφορίας πριν από το 2012

Προτείνεται επίσης η επανεξέταση
και ο περιορισμός όπου απαιτείται στις
τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη
ζητήσει από τους γιατρούς να συζητήσουν

την ανακοστολόγηση των 694 εξετάσεων

που αποζημιώνει στοχεύο¬

ντας σε ετήσια εξοικονόμηση 50 εκατ
ευρώ Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε
δημοσιοποιήσει τα εργαστήρια φασόν
τιμολογούν την εξέταση για ελεύθερη
θυροξίνη FT4 με 2,50 ευρώ κατά μέσο
όρο ενώ η τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ
είναι 12 ευρώ δηλαδή κατά 4,8 φορές
υψηλότερα Οι τρανσαμινάσες αίματος
τιμολογούνται με 0,70 ευρώ κατά μέσο
όρο ενώ η τιμή αποζημίωσης είναι 3,49
ευρώ δηλαδή κατά πέντε φορές υψηλότερα

Στη Σουηδία και τη Γερμανία
η τιμή αποζημίωσης της γενικής εξέτασης

αίματος είναι 1,48 και 1,10 ευρώ
αντίστοιχα με μία διαφορά της τάξης
του 150 από την τιμή αποζημίωσης
που έχει καθορίσει ο ΕΟΠΥΥ

Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα
υγείας η πρόταση της κυβέρνησης περιλάμβανε

διατήρηση του φορολογικού
μέτρου του clawback αυτόματη επιστροφή

του ποσού της υπέρβασης της
δαπάνης είτε για νοσήλια είτε για διαγνωστικές

εξετάσεις στις ιδιωτικές
κλινικές διαγνωστικά κέντρα αλλά και
σης φαρμακευτικές εταιρείες και το
2016 Επίσης ορίζει ρητά την αναγκαιότητα

της είσπραξης των ποοών για το
2014 και για το τρέχον έτος
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Αγκάθι ο διορισμός διοικητών νοσοκομείων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πιο κοντά φέρνουν τα προαπαιτούμενα
των εταίρων το νέο θεσμικό

πλαίσια για την αξιοκρατική επιλογή

των διοικητών των νοσοκομείων

Σύμφωνα με την απόφαση
της Συνόδου Κορυφής της προηγούμενης

Κυριακής η ελληνική
κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει
στην αποπολιτικοποίηση της διοίκησης

γεγονός που ουσιαστικά
θέτει σε πάγο την πρόσφατη
τροπολογία του υπουργείου Υγείας
σύμφωνα με την οποία παύονται
αζημίως οι διοικητές και στη θέση
τους τοποθετούνται πρόσωπα επιλογής

του υπουργού Στο υπουργείο
Υγείας επικρατεί έντονος προβληματισμός

για το τι θα κάνουν σε
πρώτη φάση με τις διοικήσεις των
νοσοκομείων καθώς υποστηρίζουν
ότι αρκετοί εξ αυτών έχουν δημιουργήσει

προβλήματα στα νοσοκομεία

την περίοδο του τελευταίου
εξαμήνου κμι προσπαθούν να

Το υπ Υγείας ψάχνει
τρόπους για τις τοποθετηθείς

μετά τη συμφωνία
των Βρυξελλών που

προβλέπει αποπολιτικοποίηση

της δημόσιας
διοίκησης
βρουν λύσεις που να μην αντιβαίνουν

στην υποχρέωση αποπολι
τικοποίησης της διοίκησης

Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου

Υγείας εξαρχής καλούσε τους
διοικητές να παραιτηθούν χωρίς
ωστόσο η έκκληση αυτή να έχει
αποτελέσματα Από τους περίπου
180 διοικητές και αναπληρωτές
διοικητές έως και χθες το υπουργείο

Υγείας είχε αποδεχθεί 15 παραιτήσεις

και είχε προχωρήσει
στην παύση ενός διοικητή Οι παραιτήσεις

θα έλυναν τα χέρια του

υπουργείου καθώς δεν θα χρειαζόταν

να αποζημιώσει τους απο
πεμφθέντες Οι σημερινοί διοικητές

έχουν τριετή θητεία που λήγει

στο τέλος του 2016 και ο διορισμός

τους έγινε ύστερα από αξιολόγηση

από ειδική επιτροπή με
βάση σύμφωνα με το τυπικό προσόντα

και εμπειρία στη διοίκηση
Η τροπολογία που ψηφίστηκε

πριν από δέκα ημέρες λίγα 24ωρα
πριν από το θρίλερ των Βρυξελλών

χαρακτηρίστηκε από την ηγεσία

του υπουργείου Υγείας μεταβατική
έως ότου θεσπιστεί νέο διοικητικό

μοντέλο γενικά για τον χώρο
της Υγείας αν και n θητεία των διοικητών

επιλογής υπουργού Υγείας
θα ήταν διετής Ο αναπλ υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά τη
σχετικό συζήτηση στη Βουλή έθετε
το 2016 ως χρονικό ορίζοντα για το
νομοσχέδιο με το νέο διοικητικό
μοντέλο στον χώρο της Υγείας που
θα περιλάμβανε αυξημένη συμμετοχή

εργαζομένων ληπτών υπηρε¬

σιών υγείας και τοπικών κοινωνιών
Και σε πλήρη αντίθεση με τα νέα
δεδομένα υποστήριζε ότι είναι δικαίωμα

και υποχρέωση της κυβέρνησης

να επιλέξει ανθρώπους που
μπορούν να στηρίξουν το πολιτικό
της σχέδιο στην υγεία

Η τροπολογία προκάλεσε τις έντονες

αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

κυρίως της Ν.Δ που κατηγόρησαν

για κομματισμό την
ηγεσία του υπουργείου σημειώνοντας

μάλιστα ότι το υπουργείο
θα μπορούσε να αξιολογήσει τους
υφιστάμενους διοικητές και μετά
να τους αντικαταστήσει με τους
επιλαχόντες της επιτροπής αξιολόγησης

Αξίζει πάντως να σημειωθεί
ότι ακόμα και με την προηγούμενη

διαδικασία αξιολόγησης
δεν έλειψαν ποτέ οι επικρίσεις σχετικά

με την επιλογή προσώπων
πιο κοντινών στην εκάστοτε κυβέρνηση

με αποκορύφωμα την
ποσόστωση 4-2-1 της συγκυ

βέρνησης Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ
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ανασχηματισμός Εκτος όσοι καταψήφισαντη συμφωνία

Κυβερνητικό σχήμα
εκτάκτου ανάγκης
Σε έναν ανασχηματισμό εσωκομματικών
διευθετήσεων προέβη χθες ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας σχηματίζοντας
τη 2η σε ένα εξάμηνο κυβέρνησή του n
οποία αναμένεται να ορκιστεί στις 10.30
το πρωί ενώπιον του Προέδραυ της Δημοκρατίας

Πρακόπη Παυλόπουλου Από
την κυβέρνηση αποπέμφθηκαν όλοι οι
υπουργοί που είχαν καταψηφίσει την Τετάρτη

το πρώτο πακέτο των προσηαιτού
μενών για τη συμφωνία της κυβέρνησης
με τους εταίρους Στη θέση του Παν Λα

φοζάνη στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

πήγε ο Πάνος Σκουρλετης
ως χθες υπουργός Εργασίας Ο Γιώργος
Κατρουγκαλος κάλυψε το κενό στο υπουργείο

Εργασίας μετατιθέμενος από το Εσωτερικών

Διοικητικής Μεταρρύθμισης Τα
νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση είναι οι
Χριστόφορος Βερναρδάκης Παυλος Πο
λάκης Τρυφων Αλεξιάδης Παϋλος Χα'ί

κάλης Σία Αναγνωστόπουλου Γιάννης
Αμανατίδης Δημήτρης Βίτσας Ολγα Γε

ροβαστλη 3

0 Πάνος
Σκουρλέτης
στη θέση του Παν
Λαφαζάνη στο υπ

Παραγωγικής
Α νασυγκρότησης

Ο Γιώργος
Κατρούγκαλος
κάλυψε

το κενό
στο υπουργείο
Εργασίας
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ΘΕΜΑ ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ οχολιασε Η αναγκαία αλλά καθυστερημένη αλλαγή των
υπουργών που άδειασαν τον πρωθυπουργό δεν πείθει Εχουμε την
εικόνα μιας κυβέρνησης αδύναμης ανήμπορης και απρόθυμης να
υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που ο κ Τσίπρας ανέλαβε με την
υπογραφή του Και το χειρότερο με εμφανή τα σημάδια της
καταστροφικής σκέψης για εκλογές

ανασχηματισμός Εσωκομματικές διευθετήσεις Εξωση στην Αριστερή Πλατφόρμα

Κυβερνητικός σχηματισμός
χαμηλώνπροσδοκιών

Σε
έναν ανασχηματισμό

εσωκομματικών διευθετήσεων

προέβη χθες ο
π ρωθυ ι ιουργός Αλέξης Τσίπρας
σχηματίζοντας m 2η σε ένα εξάμηνο

κυβέρνησή του η οποία
αναμένεται να ορκιστεί στις 10.30
π μ ενώπιον ιου Πρόεδρου ιης
Δημοκρατίας Προκοπή Παυλό
πουλου

Από ιην κυβέρνηση απο
πεμφθηκαν όλοι οι υπουργοί
που είχαν καιαψηφίσει ιην Τετάρτη

ιο πρώτο πακέτο των
προαπαιτούμενων

για τη συμφωνία
ιης κυβέρνησης με τους εταίρους

Επίσης ίο σάρωμα επεκτάθηκε

και στο Κοινοβούλιο
καθώς επαύθη από τα καθήκοντα

του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

ο Θανάσης Πειρά
κος

Ολοι οι υπουργοί που αντι
καιασιάθηκαν ανήκουν σιην
Αριστερή Πλαιφόρμα Α Π
όπο)ς και ο κ Πετράκος Πρόκειται

για τον επικεφαλής ιης
εσωκομματικής αντιπολίτευσης
και ηγέιη ιης Α Π Παναγιώτη
Λαφαζάνη ως χθες υπουργό
ΠΑΠΕΝ καθώς και για τους αναπληρωτές

υπουργούς Εθνικής
Αμυνας και Εργασίας Κώστα
Ησυχο και Δημήτρη Στρατοϋ
λη

Επίσης από στελέχη του ΣΥ
ΡΙΖΑ που ουμμερίζονται την κεν
ιρική πολιπκή κατεύθυνση

συμπληρώθηκαν

τα κενά που προέκυψαν

σια υπουργεία Οικονομικών

και Εξωτερικών μετά τις
παραιτήσεις ιης Ν Βαλαβάνη
και του Ν Χουντή αντισιοίχως
Και οι δύο πάντως συναθροίζονται

στα στελέχη της Αριστερής

Πλαιφόρμας
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

συνισιά ένα σαφές μήνυμα

εκ μέρους του κ Τσίπρα
ότι πλέον θα κυβερνήσει όχι με
το όλον του ΣΥΡΙΖΑ αλλά με

εκείνους που ουμμερίζονται την
αναγκαιότητα των επιλογών του
και αντιλαμβάνονται τον επιτακτικό

και επείγοντα χαρακιήρα
να δοθούν δείγματα υλοποίηους
σε όσα ψηφίζει η Βουλή εν όψει
και της έναρξης διαπραγματεύσεων

με ιοιις εταίρους για ιο 3ο

μνημόνιο
Η απόφασή του αυτή είναι

σε πλήρη ανηστοιχία με την εκτίμηση

ιου ότι οι 32 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισαν

Κατώτερη των
ηερκπααεων
Με αιχμηρή γλωσσά σχολίασε
το Ποτάμι τον ανασχηματισμό
της κυβέρνησης καθώς
σημείωσε Η οικογενειακή
φωτογραφία της νεας
κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
αποτυπώνει με τον πιο

κραυγαλέο τρόπο την ατολμία
του κ Τσιπρα να προχωριτσει
στις μεγάλες τομές που επιζητά
η κοινωνία Αντι για νεα

κυβέρνηση βλέπουμε
ανακύκλωση στελεχών του
κομματικού σωλήνα
αγωνιστών των τηλεοπτικών
πάνελ και εσωτερικές
διευθετήσεις με ισχυρές δόσεις
κωμωδίας Η αυτονόητη
αντικατάσταση εκείνων που δεν
στήριξαν τις επιλογές του

πρωθυπουργού δεν συνιστά

τομη Δυστυχώς η χωρα στην
πιο κρίσιμη στιγμή προχωράει
με μια αδύναμη κυβέρνηση
κατώτερη των περιστάσεων
ΥΓ Και βέβαια είναι άδικο που ο
κ Τσιπρας έκανε υφυπουργό
μόνο τον κ Χάίκάλη και όχι και
την κα Ξουλίδου οπως
υποσχέθηκαν οι συνεργάτες
του το ξημέρωμα της 1 1 ης
Ιουλίου στους δυο βουλευτές
των ΑΝΕΛ προσπαθώντας να

τους πείσουν να επιστρέψουν
στην ολομέλεια και να δώσουν
εξουσιοδότηση στον
πρωθυπουργό Δεκάδες
βουλευτές που ήταν μάρτυρες
του περιστατικού
συμπαραστέκονται σιωπηλά

τούτες τις ώρες στην
αδικηθείσα κα Ξουλιδου

στην ψηφοφορία της Τετάρτης
διέρρηξαν τις αρχές της συντροφικότητας

και της αλληλεγγύης
και σε μια κρίσιμη ώρα δημιούργησαν

ένα ανοιχτό τραύμα
στο εσωτερικό μας
Ο κ Τσίπρας υπό τη διπλή

ιδιότηιά του του πρωθυπουργού
και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

αποφάσισε να οδηγήσει
ια πράγματα σε ανοιχτή ρήξη
με ιους εσωκομματικούς αντιπάλους

του και να κάνει πράξη
αυτό που τόνισε αργά προχθές
το βράδυ στους στενούς ουνερ

Wtit τον
ανασχηματισμό

ο πρωθυπουργός
και πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ
αποφάσισε
να οδηγήσει
τα πράγματα
σε ανοικτή ρήξη
με τους
εσωκομματικούς
αντιπάλους του

γάτες του ότι πλέον είμαι αναγκασμένος

να συνεχίσω μέχρι
και την ολοκλήρωση της ουμ
φωνίας με κυβέρνηση που θα
στηρίζεται σε μειοψηφικό αριθμό

βουλευτών σε σχέση με τον
ουνολικό αριθμό των 300 αντιπροσώπων

Θεωρείται βέβαιο ότι τόσο ο
κ Τσίπρας όσο και τα στελέχη
που τον στηρίζουν θα επιρρίπτουν

εφεξής στην εσωκομματική
αντιπολίτευση τις όποιες

δυσκολίες θα αντιμετωπίζει η
πρώτη στην ιστορία του τόπου
κυβέρνηση της Αριστεράς

Πάντως σύμφωνα με συγκλίνουσες

εκτιμήσεις η κυβέρνηση

θεωρείται χαμηλών προσδοκιών

ενώ κατ ασφαλείς πληροφορίες

ο κ Τσίπρας εισέπραξε
αρνήσεις στην προσπάθειά του
να ενισχύσει ιο κυβερνητικό
σχήμα με πρόσωπα εγνωσμένης

πολιτικής και τεχνοκρατικής
επάρκειας γεγονός που προϊδεάζει

και για την εμβέλεια δράσης

της αλλά και τη χρονική
διάρκειά της καθώς η προσφυγή
σε εκλογές στα μέσα του φθι¬

νοπώρου δεν παύει να αποτελεί
μια δυνατότητα

Τα στοιχεία του ανασχηματισμού
είναι

Στη θέση του Παν Λαφαζάνη
στο υπουργείο Παραγωγικής
Αναουγκρότησης πήγε ο Πάνος
Σκουρλέτης ως χθες υπουργός
Εργασίας

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος κάλυψε

το κενό στο υπουργείο Εργασίας

μετατιθέμενος από το
Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Τα νέα πρόσοιπα στην κυβέρνηση

είναι οι Χριστόφορος Βερναρδάκης

στη θέση του κ Κα
τροΰγκαλου Παύλος Πολάκης
ΤρύφωνΑλεξιάδης Παύλος Χαϊ
κάλης Σία Αναγνωστοπούλου
Γιάννης Αμανατίδης Δημήτρης
Βίτσας Ολγα Γεροβασίλη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εκ
των στενών συνεργατών του κ
Τσίπρα και κυβερνητικός εκ
πρόσοιπος αναλαμβάνει καθήκοντα

κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

αντικαθιστώντας τον
αντι-ηγετικό θ Πετράκο

Η Ολγα Γεροβασίλη αναλαμβάνει
καθήκοντα κυβερνητικού

εκπροσώπου και τη θέση της
στη Βουλή ως κοινοβουλευτικής

εκπροσώπου αναλαμβάνει
ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Ενισχυμένοι από τον ανασχηματισμό

εξέρχονται οι ΑΝΕΛ καθώς

αποκτούν έναν ακόμη εκ
π ρόσωπο στην κυ βέρνηση Τον
ηθοποιό βουλευτή της Περιφέρειας

Αθηνών Παύλο Χαίκάλη
ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εξάλλου όπως ανακοινώθηκε

χθες με απόφαση του
πρωθυπουργού

συστήνεται Ειδική
Επιτροπή για την Καταπολέμηση

της Διαφθοράς υπό τον
υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη
Νικολοϋδη

Στην Επιτροπή θα ουμμετέ
χουν ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών αρμόδιος για τα
έσοδα ΤρύφωνΑλεξιάδης ο υφυ
πουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

Αναουγκρότησης Παύλος

Πολάκης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης

για θέματα Διαφάνειας

Δημήτρης Παπαγγελό
πουλος και ο υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό αρμόδιος για Συντονισμό

ιου κυβερνηιικού έργου

Τέρενς Κουίκ
ISID:96009l5j

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

πρωθυπουργός

αλεξησ τσιπρασ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

YROYPfBO ffifflMM KM ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νιο θέματα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χριστόφορος Βερναρδάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ0ΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ yn θέματα ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Υ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

υπουργείο οικοηολας υποδομοη ναυτιλίας και τουρισμού

υπουργοσ γιωργοσ σταθακησ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΠΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΓΛΒΑΛΑΟΝΪΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ γη θέματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ft θέματα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ γιο θέματα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OWOMOntKQM

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ yn θέματα ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ nOAITIinOT παιδείας και θρήσκεymatqn

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΊΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ yn θέματα ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ yn θέματα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ νια θέματα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΠΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ yn θέματα ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ γη θεμαιο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙ ΚΑΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜβΐΙΗΚΩΜ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ yn θέματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΔΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ KYKPNHTWOY ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

υφυπουργός παρα τη πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος

ολγα γεροβασιλη

κοινοβουλευτικοι κπροσοποι

νικοσ φιλησ
γαβριηλ Σακελλαρίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

IS1D:9600918J
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ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚ ΥΗ
ΤΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών σε πολλές πρόσωπα της εμπιστοσύνης του προκειμένου λιτικό άνοιγμα Μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί η
περιοχές της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας προχώ να θέσει εκτός τα στελέχη της Αριστερής Πλατ ανάθεση στον Παύλο Χαϊκάλη της αρμοδιότητας
ρησε σε έναν ανασχηματισμό ανάγκης Επέλεξε φόρμας χωρίς να επιχειρήσει το παραμικρό πο των κοινωνικών ασφαλίσεων χελιλες 12-13
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η νέα κυβέρνηση
0 Αλέξης Τσίπρας χωρίς να επιχειρήσει
ίο παραμικρό πολιτικό άνοιγμα έθεσε μόνον
εκτός κυβέρνησης τα στελέχη της Αριστερής
Πλατφόρμας και κάλυψε τις κενές θέσεις
που είχαν δημιουργηθεί

Ανασχηματισμοί
avàvKns εν μέσω
πυρκαγιών
Η επιμονή της Ζωής Κωνσταντοπούλου

να μην παραιτηθεί από το αξίωμα της
Προέδρου της Βουλής παρά τις ασφυκτικές

πιέσεις-υποδείξεις που δέχεται καθόρισε
τη δομή του νέου κυβερνητικού σχήματος που
περιορίστηκε τελικώς στην κάλυψη κενών παρά
στη σηματοδότηση ενός νέου ξεκινήματος

Πρόκειται για έναν ανασχηματισμό ανάγκης
που συνέπεσε με τις δεκάδες καταστροφικές
πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας με
αποτέλεσμα να ανακοινωθεί γραπτώς προκειμένου

να μην υπάρξουν δυσάρεστες εντυπώσεις
Ο Αλέξης Τσίπρας εξοβέλισε όπως αναμενόταν

από την κυβέρνησή του τα στελέχη
της Αριστερής Πλατφόρμας αφήνοντας

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ

εκτός για το όχι τους προς τις επιλογές του
που ερμηνεύτηκαν και ως αμφισβήτηση στο
πρόσωπό του τους Παναγιώτη Λαφαζάνη
Δημήτρη Στρατούλη και Κώστα Ησυχο Μαζί
τους αντικαταστάθηκε και η Νάντια Βαλαβάνη
που είχε υποβάλει την παραίτησή της μετά τη
συμφωνία και ψήφισε όχι

Ο Νίκος Χουντής είχε αποχωρήσει εγκαίρως
από το ιπτουργείο των Εξωτερικών επιλέγοντας
να πάρει την ορφανή θέση του Μανόλη Γλέζου
στο Ευρωκοινοβούλιο

ΕΚΠΛΗΞΗ Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι
εκτός κυβερνητικού σχήματος βρέθηκε ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης
παρότι έως το παρά πέντε οι πληροφορίες τον
εμφάνιζαν να αναβαθμίζεται και να αναλαμ¬

βάνει ενδεχομένως και κάποιο χαρτοφυλάκιο
Ωστόσο άλλες πληροφορίες εξηγούσαν τη

μη συμμετοχή Σακελλαρίδη στη νέα κυβέρνηση
ως δική του επιλογή καθώς ανήκει στην ομάδα
των 53 που εκφράζει ανοιχτά τον προβληματισμό

της για το περιεχόμενο της συμφωνίας
κυβέρνησης και δανειστών Κάτι που αποτυπώθηκε

άλλωστε στην πρόσφατη ψηφοφορία
στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα με τα έξι
παρών προερχόμενα από βουλευτές της

συγκεκριμένης ομάδας αλλά και στην ομιλία
του ίδιου του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου στη Βουλή κατά τη διάρκεια της
οποίας έδειξε ότι δεν ταυτίζεται με τη συμφωνία
που φέρει την υπογραφή του και καλείται να
διεκπεραιώσει

Ο Σακελλαρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ
στη θέση του Θανάση Πετράκου της Αριστερής

Πλατφόρμας ο οποίος ψήφισε όχι στα
προαπαιτούμενα και έχει μπει σε τροχιά ανοιχτής

σύγκρουσης με τον κύκλο του Μεγάρου
Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες
προσπάθησε και χθες μέσω τρίτων να

πείσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου να δεχτεί
να αφήσει τον ρόλο της στη Βουλή Ωστόσο
οι προσπάθειες φανερές και παρασκηνιακές
δεν απέδωσαν καρπούς κάτι που είχε ως αποτέλεσμα

οι αλλαγές να μην είναι μεγάλες αλλά
τέτοιες που να επιτρέπουν ευελιξία στο νέο
κυβερνητικό σχήμα

l ia την κάλυψη της κενής θέσης της αναπληρώτριας

υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη

είχαν ακουστεί αρχικώς τα ονόματα του
καθηγητή Χαράλαμπου Γκότση και του βουλευτή
Μάκη Μπαλαούρα ο οποίος ανήκει και στην
ομάδα των 53 Σημειώνεται ότι το επόμενο
διάστημα αναμένονται και άλλες κινήσεις από
την πλευρά της συγκεκριμένης ομάδας που
λειτουργεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ωστόσο δίπλα στον Ευκλείδη
Τσακαλώτο τοποθετείται ο εφοριακός Τρύφων
Αλεξιάδης ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
και συνδικαλιστής πρόεδρος των εφοριακών
Αττικής ενώ συμμετέχει και στο τμήμα Φορολογικής

Πολιτικής της Κουμουνδούρου
Ο Πάνος Σκουρλέτης αποδεσμεύτηκε από

τον δύσκολο ρόλο του υπουργού Εργασίας
δεδομένου ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει
νομοθετήματα και πολιτικές για τις οποίες είχε
δεσμευθεί δημοσίως Μάλιστα το νομοσχέδιο
για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν
έτοιμο ήδη από τις αρχές Ιουνίου Ο πρώην
εκπρόσωπος Τόπου του ΣΥΡΙΖΑ μετακόμισε στη
θέση του Παναγιώτη Λαφαζάνη του επικεφαλής
της μειοψηφίας στο υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης κάτι που διευκολύνει πολιτικά
τον Π Σκουρλέτη παρότι από το συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο πρέπει να διεκπεραιώσει την
πώληση του ΑΔΜΗΕ και την απελευθέρωση
της ενέργειας

Ο Πάνος Σκουρλέτης προαλειφόταν για το
υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο αυτό δεν κατέστη

εφικτό καθώς ο Νίκος Βούτσης παρέμεινε
στα καθήκοντά του δεδομένου ότι δεν μεταπήδησε

στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής
στη θέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου λόγω
της άρνησης της τελευταίας να αποχωρήσει

Το κενό που άφησε ο Σκουρλέτης στο υπουρ¬

γείο Εργασίας κλήθηκε να καλύψει ο μέχρι
πρότινος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος που μετακινήθηκε από
το υπουργείο Εσωτερικών Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι αρχικώς υπήρξε δυστοκία στην
εξεύρεση του κατάλληλου προσώπου και μεγάλη

απροθυμία για την κάλυψη της θέσης του
υπουργού Εργασίας ενώ έγινε κρούση και στον
εργατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο να αναλάβει το
συγκεκριμένο πόστο Εκείνος όμως αρνήθηκε
προφανώς προσδοκώντας στην αντικατάσταση
της Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν αυτή καταστεί

εφικτή Σε αυτή τη διαδικασία ενδέχεται
να βρει μπροστά του τον επίσης αντιπρόεδρο
της Βουλής Γιάννη Μπαλάφα που ενδιαφέρεται
για την Προεδρία του Κοινοβουλίου

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Καθήκοντα κυβερνητικού
εκπροσώπου αναλαμβάνει η Βουλευτίνα Νομού
Αρτας Ολγα Γεροβασίλη μέχρι σήμερα μία από
τις κοινοβουλευτικές εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ
Στις περιφερειακές εκλογές του 2014 η Γεροβασίλη

ήταν υποψήφια περιφερειάρχης με τον
ΣΥΡΙΖΑ στην Ηπειρο Τα καθήκοντά της στη
Βουλή θα αναλάβει ο Αλέκος Τριανταφυλλίδης

Σταθερά στην κυβέρνηση συμμετέχουν οι
Ανεξάρτητοι Ελληνες οι οποίοι διατηρούν όλα
τα χαρτοφυλάκιά τους με την προσθήκη μιας
κυβερνητικής θέσης την οποία αναλαμβάνει

Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση ms Aiaqrôopas
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου με απόφαση του Πρωθυπουργού συστήνεται
ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση Tns Διαφθοράε υπό τον υπουργό Επικρατείαε
Παναγιώτη Νικολούδη Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ο αναπληρωτήε υπουργόε
Οικονομικών αρμόδιοε για τα έσοδα Τρύφων Αλεξιάδηε ο υφυπουργόε Εσωτερικών
και Διοικητικήε Ανασυγκρότησηε Παύλοε Πολάκηε ο υφυπουργόε Δικαιοσύνηε
αρμόδιοε για θέματα Διαφάνειαε Δημήτρηε Παπαγγελόπουλοε και ο υφυπουργόε
παρά τω Πρωθυπουργώ για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου Τέρενε Κουίκ
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

υ ι ιρωαυπουργος ΗΛεςπς
Tainpas εισέρχεται
στο Μέγαρο Μαξίμου
μετά την επίσκεψη του
στο Πεντάγωνο
όπου ενημερώθηκε
για Tis επιχειρήσεις
κατάσβεσης
των πυρκαγιών

υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Παύλος

Χαϊκάλης Ο γνωστός ηθοποιός που είχε
ανεβεί στην κορυφή της δημοσιότητας με τις
αμφιλεγόμενες καταγγελίες του για προσπάθεια

χρηματισμού του πριν από την προεδρική
εκλογή αναλαμβάνει μία από τις πλέον κομβικές
κυβερνητικές θέσεις καθώς η Ελλάδα έχει ήδη
συμφωνήσει να διαμορφώσει έως το φθινόπωρο
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Στο υπουργείο Εσωτερικών έχουμε την είσοδο
του μέχρι χθες γενικού γραμματέα Κυβερνητικού

Εργου Χριστόφορου Βερναρδάκη όπως
και του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη ως
υφυπουργού Στο υπουργείο Οικονομίας υπό
τον Γιώργο Σταθάκη δεν υπήρξε μεταβολή
Ομοίως δεν υπήρξαν αλλαγές στα υπουργεία
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
στο υπουργείο Υγείας Χωρίς αλλαγές συνεχίζει

η πολιτική ηγεσία και του υπουργείου
Δικαιοσύνης

Αντιθέτως στο υπουργείο Εξωτερικών που
είχε δύο ορφανές θέσεις πηγαίνει στη θέση του
Νίκου Χουντή ως αναπληρώτρια υπουργός για
Θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η βουλευτής
Αχαΐας και πανεπιστημιακός Σία Αναγνωστοπούλου

ενώ υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει

ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Γιάννης
Αμανατίδης Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας
ανεβαίνει στη θέση του Κώστα Ησυχου από
την Αριστερή Πλατφόρμα ο Δημήτρης Βίτσας
πρώην γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής
Στη θέση του παραμένει ο υφυπουργός Νίκος
Γόσκας ο οποίος δεν έχει εμπλακεί στα εσωκομματικά

του τελευταίου διαστήματος
Επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας αναγκάστηκε

να προχωρήσει σε έναν ανασχηματισμό
ανάγκης κυρίως για να καλύψει κενές θέσεις
που δημιουργήθηκαν αλλά πρωτίστως για να
βγάλει εκτός κυβέρνησης τα στελέχη της Αριστερής

Πλατφόρμας με τα οποία υπάρχει πια
ανοιχτή σύγκρουση

8 ΝΕΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
1 Δημήτρης Βίτσας
αναπληρωτής υπουργός

Εθνικής Αμυναε
2 Χριστόφορος
Βερναρδάκης αναπληρωτής

υπουργός
Εσωτερικών για
θέματα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
3 Τρύφων Αλεξιά
öns αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών

για θέματα
Εσόδων
4 Σία Αναγνωστοπούλου

αναπληρώτρια

υπουργός
Εξωτερικών για
θέματα Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων
5 Ολγα Γεροβασίλη
κυβερνητική εκπρόσωπος

6 Γιάννης Αμανατίδης

υφυπουργός
Εξωτερικών
7 Παύλος Πολάκης
υφυπουργός Εσωτερικών

και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
8 Παύλος Χαϊκάλης
υφυπουργός Εργασίας

για θέματα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

Μετωπική με
ιον Λαφαζάνη
Τα στελέχη ms Αριοτερήε Πλατφόρμαβ δεν
αναγνωρίζουν το ρήγμα με το Μαξίμου
ωστόσο ο Πρωθυπουργόβ έχει πάρει Tis

αποφάσειε του και θεωρεί ότι δέχτηκε
προσωπικό πλήγμα από τη στάση των
στελεχών ms Πλατφόρμαβ Στην γραμμή
στηρίζουμε την κυβέρνηση δυνατά

ο Παναγιώτηε Λαφαζάνηε μέχρι χθεε
unoupyôs ΠΑΠΕΝ με άρθρο του στα ΝΕΑ
ουσιαστικά απαντά στα όσα διαμήνυσε ο
Αλέξηε Tainpas orous αμφισβητίεε του Ο
επικεφαλήβ Tns μειοψηφίαβ σχολιάζονταε Tis

avacpopés του Πρωθυπουργού σε apxés και
αξίεε τονίζει Δεν παραδίδω ποτέ μαθήματα
πολιτικήβ ηθικήε και πολιτικήε ορθότηταε σε
κανέναν Απεχθάνομαι όσο τίποτα έναν τέτοιο
ρόλο Η πολιτική Kupi'ojs κρίνεται από Tis

συνέπειεβ των επιλογών
Λίγεβ ώρεβ πριν από το Μαξίμου είχαν
διαρρεύσει όσα είχε πει ο Αλέξηε Τσίπραε
orous συνομιλητέβ του Προσωπικά δεν
δύναμαι να επιτρέψω σε κανέναν μετά τα
όσα πέρασα έξι μήνεβ να θεωρεί ότι έχει
ισχυρότερο δίλημμα συνείδησηε έναντι
των κοινών pas αρχών αξιών θέσεων και
ιδεολογικών αναφορών
Η έξοδοε από την κυβέρνηση που

σηματοδότησε ο ανασχηματισμόε για
την Αριστερή Πλατφόρμα προμηνύει μία
παρατεταμένη περίοδο εσωτερικών διεργασιών
στον ΣΥΡΙΖΑ και ελάχιστοι πια πιστεύουν ότι
δεν είναι η αρχή για οριστική έξοδο είτε Tns

pias είτε Tns άλληε πλευράβ από το κόμμα
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ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΧ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

φαρμακευτική πολιτική φαίνεται
να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του
υπουργού Υγείας καθώς όμοιο
ζήλο έχει επιδείξει μόνο για τη
μαζική απομάκρυνση των διοικητών

του ΕΣΥ Το βιογραφικό του
αποτέλεσε το διαβατήριο για την
τοποθέτησή του στο γραφείο του

2ου ορόφου στην οδό Αριστοτέλους Την περίοδο 1 993 1 996 διατέλεσε
γενικός γραμματέας Πρόνοιας στο υπουργείο Υγείας ως ο πρώτος
Ελληνας με ειδικές ανάγκες που κατέλαβε πολιτική θέση
Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγαν τις πρώτες ημέρες
ανάληψης των καθηκόντων του ότι η καρέκλα του Παναγιώτη Κου

ρουμπλή δεν είναι πλέον ηλεκτρική Και αυτό διότι σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές τα προαπαιτούμενα των δανειστών είχαν υλοποιηθεί
από τις προηγούμενες ηγεσίες Συνεπώς ο Π Κουρουμπλής έπαιρνε
τη σκυτάλη σε μια πιο βελούδινη εποχή για τον πολύπαθο χώρο της
υγείας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια του Μνημονίου
Ο νέος υπουργός Υγείας ωστόσο επέδειξε από νωρίς μεταρρυθμιστική
ζέση Για την ιστορία ο ίδιος είχε προαναγγείλει την υπουργική του
ατζέντα σε συνέντευξή του σε ηλεκτρονικό μέσο τρία 24ωρα πριν από
την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου
Τότε αναφερόμενος στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία είχε χαρακτηρίσει

την Ελλάδα Ελβετία του Νότου υπογραμμίζοντας τη στήριξη
της κυβέρνησης στην εγχώρια παραγωγή φαρμάκου
Η διευκρινιστική εγκύκλιος στα τέλη του περασμένου Απριλίου που

φέρει την υπογραφή του Π Κουρουμπλή και επαναφέρει την εμπορική
ονομασία στις ιατρικές συνταγές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται
για γενόσημα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις
Οι επικριτές του έκαναν λόγο για δώρο στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

οι υποστηρικτές του εξήραν την πολιτική του βούληση
για τόνωση της εγχο'ιριας παραγωγής υπό το πρίσμα της ανάπτυξης
Απέναντί τοιι πάντως βρήκε πρόσφατα ο κ Κουρουμπλής και τους
χρονίως πάσχοντες τις Ενώσεις Ασθενών και τα Ατομα με Ειδικές
Ανάγκες όταν αποκαλύφθηκε ότι το υπουργείο Υγείας μελετά εισηγήσεις

που θα επιτρέψουν την πο>ληση των Φαρμάκιον Υψηλού

ΠαναγιώτηςΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ισορροπιστής στο κενό

Κόστους ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία Οι φωνές που εκφράζουν
έντονα την αντίθεση τους πυκνώνουν καθώς τα τελευταία 24ωρα
διατυπώνουν τον προβληματισμό τους οικονομολόγοι της υγείας
αλλά και ιατρικοί κύκλοι Πιο συγκεκριμένα τα ΦΥΚ προορίζονται
για σοβαρές παθήσεις και το κόστος αυτών ξεπερνά ακόμη τα 3.000
ευρώ Οπως λοιπόν υποστηρίζουν στελέχη του χώρου στην περίπτωση
που επικρατήσει η υπό μελέτη πρόταση τότε θα μετατοπιστεί ένας
τζίρος που ξεπερνά το μισό δισ ευρώ ετησίως και που σήμερα ελέγχει
αποκλειστικά ο ΕΟΠΥΥ
Πέρα όμως από την οικονομία που έχει επιτύχει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό

ταμείο της χώρας εξαιτίας της αποκλειστικής διαχείρισης
των πανάκριβων αυτών σκευασμάτων οι ασθενείς επιμένουν ότι
τα φαρμακεία του Οργανισμού εξυπηρετούν χωρίς εμπόδια τους
ασφαλισμένους Και προσθέτουν πως το πρόταγμα του υπουργείου
ότι πρόκειται για μια ενέργεια που θα διευκολύνει τους ασθενείς με
κινητικά προβλήματα δεν ευσταθεί
Είναι ωστόσο κοινό μυστικό ότι οι υπουργοί Υγείας καλούνται συχνά
να επιδείξουν ταλέντο ισορροπίας καθώς τα συμφέροντα των εμπλεκομένων

τεντώνουν το σκοινί Κάπως έτσι οι συμμαχίες μπορούν
κάλλιστα να εξελιχθούν σε διαμάχες
Το ρήγμα ανάμεσα στο υπουργείο Υγείας και τους φαρμακοποιούς
βαθαίνει με ταχείς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα Μετεκλογικά ο
κλάδος έκανε άνοιγμα στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς η γαλάζια παράταξη στην
οποία ανήκε παραδοσιακά υπέκυψε στις πιέσεις των δανειστών με
αποτέλεσμα τα μνημονιακά μέτρα να βλάψουν τα συμφέροντα των
φαρμακοποιών
Οι διαβεβαιώσεις του Π Κουρουμπλή για άρση των μνημονιακών
ρυθμίσεων διαψεύστηκαν από το πακέτο που φέρνει η νέα συμφωνία
Πλέον οι φαρμακοποιοί απειλούν με άρση της επί πιστώσει χορήγησης
φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προειδοποιώντας με
πόλεμο διαρκείας εναντίον της κυβέρνησης Στη λίστα των δυσαρεστημένων

από τον Π Κουρουμπλή περιλαμβάνονται και οι διοικητές
του ΕΣΥ μετά τη μαζική απόλυσή τους αζημίως και χωρίς αξιολόγηση

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έχει τον αέρα του έμπειρου πολιτικού

δεδομένης της μακράς διαδρομής του στην πολιτική
αρένα Το 1983 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκεται

στη θέση του προέδρου της σχολής τυφλών αλλά και σε αυτή
του ειδικού συμβούλου στο συγκεκριμένο υπουργείο Στα χρόνια που
ακολουθούν εκλέγεται τρεις φορές βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας η
σχέση του όμως με το ΠΑΣΟΚ θα διακοπεί λόγω της καταψήφισης του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος το 201 1 Από την ημέρα που συμπορεύτηκε

με τον ΣΥΡΙΖΑ έως και σήμερα παραμένει πιστός στον Αλέξη
Τσίπρα τον οποίο υποδέχθηκε στην οδό Αριστοτέλους στις αρχές
Απριλίου Εκεί ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη επισφραγίζοντας
τη σχέση εμπιστοσύνης των δύο ανδρών
Τον Ιούνιο όταν οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους εταίρους
βρίσκονται ακόμη στη φάση της δημιουργικής ασάφειας ο υπουργός
Υγείας επιχειρεί να δώσει στην επικαιρότητα μια πιο θετική νότα Προγραμματίζει

συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν
Σουλτς σης Βρυξέλλες Καταθέτει σχέδιο για στελέχωση των δημόσιων
νοσοκομείων με 10.000 εργαζομένους 24μηνης απασχόλησης και γυρνά
με τη βαλίτσα του γεμάτη υποσχέσεις αλλά και ευρωπαϊκά μηνύματα
καλής διάθεσης για συνεννόηση με τον Προ)θυποιφγό Αντίστοιχα
λίγα 24ωρα πριν από τη διεξαγωγή του κρίσιμου για τη χώρα δημοψηφίσματος

εκείνος οργανώνει συνέντευξη Τύπου εξαγγέλλοντας την
ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των προνοιακών μονάδων

Ελπίζω
οι σύντροφοι
να αναλάβουν
την ιστορική τους
ευθύνη και
να κινηθούν μαζί
με το κόμμα ή
να ακολουθήσουν
άλλον δρόμο

Οσες φορές
τον ήθελα για
μια διευκρίνιση
να τον ρωτήσω
κάτι ή να
ανταλλάξουμε
απόψεις ήταν
παρών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Κοινωνία

Κάποια
νοσοκομεία
αντέχουν ακόμη
Παρά τις δυσκολίες αποτελούν
φωτεινά σημεία σχεδόν υποδειγματικού
σχεδιασμού συνεργασίας και λειτουργίας

ρεπογϊ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Αντέχουμε ακόμη Μολονότι φθάσαμε

σε οριακό σημείο επειδή όλα
τα υλικά είναι εισαγόμενα και οι
προμηθευτές κάποια στιγμή σταμάτησαν

να φέρνουν προϊόντα εν
τούτοις δεν σταμάτησε η λειτουργία
Με καλό νοικοκύρεμα και συντονισμό

καταφέρνουμε να κρατάμε τα
νοσοκομεία όρθια επισημαίνει ο
πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής

Εταιρείας και διευθυντής της
Ιατρικής Υπηρεσίας του Τζανείου κ
Στέφανος Φουσσας

Δύσκολες οι στιγμές για τα δημόσια

νοσοκομεία Αρκετοί προμηθευτές
νοσοκομειακού υλικού ζητούν

από την περασμένη εβδομάδα πληρωμή

τοις μετρητοίς και όχι με επιταγές

προκειμένου να παραγγείλουν
εμπόρευμα με αποτέλεσμα να έχουν
αρχίσει να παρουσιάζονται κάποιες
ελλείψεις Ευτυχώς αυτές εντοπίζονται

μέχρι στιγμής σε προϊόντα ήσσονος

σημασίας
Βέβαια πάνω στην ώρα ήρθαν τόσο

η επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας
ύψους 43 εκατ ευρώ όσο και οι πληρωμές

40 εκατ ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
προς τα νοσοκομεία για να δοθεί μια
ανάσα ma νοσηλευτικά ιδρύματα
Θα δοθεί δηλαδή στις διοικήσεις
το,ν νοσοκομείων δυνατότητα άμεσης
πληρωμής τοιν οφειλών τους προς

τους προμηθευτές Ωστόσο παρά
τη σχεδόν πενταετή κρίση και τα προβλήματα

που αυτή έχει προκαλέσει
στη λειτουργία τους όλα είναι ακόμη
όρθια και καλύπτουν τις ιδιαιτέρως
αυξημένες υγειονομικές ανάγκες Μάλιστα

σε αρκετά από αυτά έχει γίνει
καλό κουμάντο και συνεννόηση
μεταξύ των υπευθύνων των τμημάτο>ν
ώστε η κρίση αυτή καθαυτή να μην
αποτελεί τροχοπέδη

Τεχνολογία και
σχεδιασμός διοικήσεων
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί

το Νοσοκομείο Παίδων Αγία
Σοφία το οποίο κατά κοινή ομολογία

είναι υπόδειγμα παιδιατρικού
νοσοκομείου Το Ογκολογικό Τμήμα
του Αγία Σοφία είναι ένα από τα
καλύτερα της χώρας το οποίο συνεχώς

αναιττύσσεται Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Αγία Σοφία κ Μα
νώλη Παπασάββα πριν από έναν
μήνα έφθασε στο νοσοκομείο ένα
υπερσύγχρονο διαγνωστικό μηχάνημα

η γ-κάμερα το οποίο αποκτήθηκε
μέσω ΕΣΠΑ

Από μέρα σε μέρα αναμένεται και
η τοποθέτηση PET/CT υψηλής τεχνολογίας

απεικονιστική μέθοδος
θα είναι το μοναδικό PET/CT για

παιδιά στο ΕΣΥ Σήμερα τα παιδιά
που πρέπει να υποβληθούν σε αυτή
την εξέταση πηγαίνουν είτε σε ιδι¬

ωτικές κλινικές είτε σε νοσοκομεία
ενηλίκων δηλώνει ο κ Παπασάββας
προσθέτοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα
λειτουργήσει μονάδα ραδιοενεργού
θεραπείας με ιώδιο στο πλαίσιο της
Ογκολογικής Μονάδας Παίδων

Σημαντικά βήματα προόδου γίνονται

και στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Το ακτινολογικό εργαστήριο

απέκτησε προ δύο εβδομάδων το
σύστημα PACS-RIS σύστημα αρχειοθέτησης

εξετάσεων μεταφοράς εικόνων

και πληροφορικό σύστημα με
διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε μέσα
σε 1 1 μήνες από την προκήρυξη του
προϋπολογισμού 7ο ακτινολογικό
εργαστήριο του Αλεξάνδρα είναι
το μόνο ακτινολογικό εργαστήριο
νοσοκομείου ΕΣΥ που εγκαταστάθηκε

και λειτουργείαυτό το πλήρες σύστημα

τονίζει ο διευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος

κ Αθανάσιος Χαλαζωνίτης
Οπως εξηγεί το σύστημα αυτό

θα προσφέρει μεγάλη ευκολία στη
λειτουργία του εργαστηρίου μείωση
του κόστους από περιορισμό αριθμού

χρησιμοποιούμενων φιλμ και
σύνδεση όλων των μηχανημάτων
του ακτινολογικού με τις τρεις μονάδες

εντατικής θεραπείας ΜΕΘ
του νοσοκομείου Είναι όλα θέμα
δουλειάς συνεργασίας συντονισμού

του σημερινού διοικητή και
σχεδιασμού του προηγούμενου
συμπληρώνει Γενικότερα πάντως
ο κ Χαλαζωνίτης αναφέρει ότι στο
Αλεξάνδρα δεν έχουν αντιμετωπίσει

ως σήμερα σπουδαίο πρόβλημα
Εκτιμά δε ότι θα περάσουν το καλοκαίρι

χωρίς ελλείψεις Εχουμε
φροντίσει γι αυτό εδώ και δύο
μήνες και βεβαίως η διοικητική

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις φιλότιμες
προσπάθειες του
προσωπικού οφείλεται
κατά ένα μεγάλο μέρος
η σωστή λειτουργία των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων
ειδικά αυτή την περίοδο

υπηρεσία είχε ενημερώσει εγκαίρως

τους διευθυντές
Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στο

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας
Γεώργιος Γεννηματάς Λεν έχουμε

ελλείψεις Είχαμε φροντίσει να
έχουμε προμήθειες για έναν μήνα
σε φάρμακα υγειονομικό υλικό
και τροφοδοσία αλλά δεν είχαμε
και σοβαρές περιπτώσεις προμηθευτών

που αρνήθηκαν να φέρουν
προϊόντα λέει ο πρόεδρος του νοσοκομείου

κ Χρήστος Τσάμης

Αλληλεγγύηκαι κατανόηση
Οπως λέει ο κ Φούσσας προβλήματα

υπήρχαν και στο Τζάνειο αλλά

Avurapiaes οι χρηματοδοτήσεις
Οι χρηματοδοτήσεις είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες Αρχίζουν

να υπάρχουν σιγά-οιγά ελλείψεις παρότι σε κάποια
νοσοκομεία — και σε μας δεν είναι ζωτικής σημασίας
Παρ όλα αυτά το πρόβλημα προσβασιμότητας στις υπηρεσίες

υγείας δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά Οι ασθενείς
εξακολουθούν να έχουν δυνατότητα περίθαλψης στα ελληνικά

νοσοκομεία λέει ο κ Χρήστος Δερβένης συντονιστής
διευθυντής της Α Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Αγία Ολγα Το πρόβλημα των ανασφάλιστων που ήταν

ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σημειώνει
έχει ήδη λυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Αρα

υπάρχει σαφώς ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα του νοσοκομειακού

συστήματος Επίσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
νοσοκομείων ή τμημάτων νοσοκομείων υπάρχει μια

έλλειψη προσωπικού επειδή έχουν παγώσει οι προσλήψεις
παρ όλο που οι επικουρικοί λύνουν εν μέρει το πρόβλημα
Οπως αναφέρει το χρόνιο πρόβλημα του ΕΣΥ εξακολουθεί
να παραμένει διότι ακόμη και σε συνθήκες πλήρους προσβασιμότητας

των πολιτών υπάρχει μείζον θέμα ανισοτήτων στην
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

μαζί με αυτά αλληλεγγύη και κατανόηση

Την περασμένη εβδομάδα
δεν είχαμε θηκάρια για στεφανο
γραφίες Ζητήσαμε και πήραμε
από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας

Χρειάστηκε πολλές φορές να
πάμε σε διπλανά νοσοκομεία να
δανειστούμε υλικά Ωστόσο πρέπει

να ομολογήσω ότι όλοι οι γιατροί

βοήθησαν και βοηθούν και οι
ασθενείς δείχνουν τρομερή κατανόηση

Με εξέπληξε η κατανόηση
του κόσμου όταν τους λέγαμε

ότι θα προηγηθεί ένα επείγον περιστατικό

για να μην ξεμείνουμε
από υλικό επειγόντων Τα χρόνια
περιστατικά τα προγραμματίζαμε
σημείωσε

0 κ Φούσσας είναι της άποψιης
ότι από τη στιγμή που δεν γίνονται
διορισμοί πρέπει τα νοσοκομεία
κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας
να συνεργάζονται Πρέπει να μπει
σε μια κοινή δεξαμενή όχι μόνο
το υλικό αλλά και το προσωπικό
αφού δεν μπορεί σήμερα να έχει
εφεδρείες κάθε κλινική τμήμα ή
νοσοκομείο τονίζει

Στις φιλότιμες προσπάθειες του
προσωπικού στην αλληλεγγύη και
στο αίσθημα υπευθυνότητας των αρμοδίων

των τμημάτων και κλινικών
οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος
η σωστή λειτουργία των νοσηλευτικών

ιδρυμάτων ειδικά αυτή την
περίοδο κατά την οποία μάλιστα
τα νοσοκομεία δέχονται περισσότερους

ασθενείς από τα προηγούμενα
χρόνια δηλώνει ο πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ
Μιχάλης Βλασταράκος

Οπως λέει το σύστημα Υγείας
παρά τις δύσκολες συνθήκες

που βιώνουμε τις ελλείψεις και
τις αδυναμίες έχει κατορθώσει
να σταθεί όρθιο

Στο Νοσοκομείο
Παίδων Αγία
Σοφία έγκατα
στάθηκαν σύγχρονα

διαγνωστικά
μηχανήματα

στο Ογκολογικά
Τμήμα

Στο νοσοκομείο
Αλεξάνδρα

εγκαταστάθηκε
και λειτουργεί
ένα σύστημα

που προσφέρει
μεγάλη ευκολία
στη λειτουργία
του ακτινολογικού

εργαστηρίου
και μείωση του
κόστους
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