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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΝΤΙΑ Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκης

ΑΝΤΙ να ενισχύονται οι υπηρεσίες
ώστε να αντιμετωπίζουν επαρκώς
τους μετανάστες μέσα σ ένα υγειονομικό

πλαίσιο ασφαλές τις αφήνουν
χωρίς χρηματοδότηση πολλαπλασιάζοντας

τους κινδύνους που ενδέχεται
να υποκρύπτονται πίσω από τα

μεταναστευτικά

κύματα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ το ΚΕΕΛΠΝΟ το

οποίο έχει επιφορτιστεί με τη διαφύλαξη

της Δημόσιας Υγείας έχει μείνει
χωρίς ρευστό και η λειτουργία τους
βασίζεται στους εργαζόμενους και
στους συνεργαζόμενους με αυτό που
σχεδόν πλέον εργάζονται εθελοντικά
για την ψυχή των πεθαμένων τους

ΚΙ Ο αρμόδιος υπηρεσιακός υπουργός
τι κάνει συναντήσεις επι συναντήσεων

για το θεαθήναι αντί να συμ
ι παρίσταται στις αρμόδιες υπηρεσίες

και να τις ενισχύει επαρκώς ωστε να
είναι ικανές να αντιμετωπίσουν κάποια
πιθανή απειλή που μπορεί να προκύψει

ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ έκανε τόσες συναντήσεις

μέσα σε 15 μέρες σαν υπηρεσιακός

υπουργός Ε και τι βγήκε
για να είμαστε ειλικρινείς.«Τώρα πληροφορούμαστε

επισπεύδει και τις
συζητήσεις για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

και αναβάθμιση των δημόσιων

δομών Εδώ γελάμε η κλαίμε
για να έχουμε καλό ερώτημα Από
προθέσεις μπορεί να υπάρχουν πάντα
υπήρχαν αλλά πρέπει να το έχουμε
και τα κότσια για να προχωρήσουμε
πιο πέρα

ΠΑΝΤΩΣ μέχρι την Παρασκευή
αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη
φορά η επιτροπή του υπουργείου Υγεί¬

ας για την βελτίωση των συνθηκών
νοσηλείας στα δημόσια ψυχιατρικά
νοσοκομεία του Για πρώτη φορά
Τρελαίνεσαι η δεν τρελαίνεσαι μετά

ΘΕΜΑ ωρών είναι η δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της απόφασης του υπουργού Υγείας
Θάνου Δημόπουλου για την τιμολόγηση
και ανατιμολόγηση των φαρμάκων
Η απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

μειώσεις στις τιμές των off
patent και των γενοσήμων φαρμάκων
κατά 50 και 32,5 αντίστοιχα

ΣΥΜΦΩΝΑ με πολύ καλά πληροφορημένες

πηγές του ygeia360.gr τα
κομματικά επιτελεία της Ν.Δ τα
οποία έχουν την αρμοδιότητα για τον
τομέα της Υγείας έχουν πεισθεί ότι
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας
δεν θα μπορέσουν να σταθούν το 2016

ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ τους εάν ισχύσει η
πρόβλεψη του τρίτου μνημονίου σύμφωνα

με την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός

για το 2016 θα προβλέπει
επιχορήγηση η οποία δεν θα ξεπερνά
το 1,3 δισ ευρώ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ αγαπητοί φίλοι

της ΝΔ έχουν καταρρεύσει προ
πολλού εδώ και 5 χρόνια που κι εσείς
ήσασταν στην κυβέρνηση Τώρα οι
ίδιοι λέτε ότι το 3ο μνημόνιο είναι καταστροφή

αλλά δε λέτε ΟΧΙ στη εφαρμογή

του Μήπως μας δουλεύετε

η ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι
μόνο Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει

να έρθει κάποιος να τον ελευ
θερώσει».Έζρα Πάουντ 1885-1972
Αμερικαχός ποιητής
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ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ

Ελαστικότερα capital controls για ηλεκτρονικές
αγορές και εισαγωγές εξαγωγές

Η επαναφορά στην προ Ιουλίου εποχή

όσον αφορά τη δυνατότητα διενέργειας

ηλεκτρονικών αγορών μέσω
διαδικτύου η οποία λόγω των capital
controls έχει παγώσει είναι το επόμενο

βήμα για την άρση των περιορισμών

που έχουν επιβληθεί στην κίνηση
ελληνικών λογαριασμών και κεφαλαίων

με το βήμα αυτό να στοχεύει σύμφωνα

με πληροφορίες σε ελαστικότερους

όρους στη διακίνηση κεφαλαίων
για τουςΈλληνες εισαγωγείς προκειμένου

να επανέλθει η πλήρης ομαλότητα
στην τροφοδοσία της αγοράς

Με βάση τις ίδιες πηγές αναμένεται
άμεσα να ανακοινωθεί η νέα απόφαση

για τα capital controls με την οποία

θα επανέλθει η δυνατότητα για
πραγματοποίηση πληρωμών μέσω
Paypal και Ebay στο διαδίκτυο αν

και μένει αδιευκρίνιστο ακόμη αν θα
είναι πλήρης η απελευθέρωση ή μερική

Αντίθετα πάντως δεν είχε αποφασιστεί

τουλάχιστον έως χθες τίποτε

για αύξηση του ορίου αναλήψεων
των 420 ευρώ την εβδομάδα καθώς οι
νέες διατάξεις έχουν άμεσο στόχο τη
διευκόλυνση της τροφοδοσίας της αγοράς

με βάση άλλωστε και τα όσα είχε

προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα

σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός

Οικονομίας Νίκος Χριστοδουλάκης

Κύριο ζητούμενο της νέας απόφασης
θα είναι η διευκόλυνση των εισαγωγικών

και των εξαγωγικών επιχειρήσεων

ενώ στοιχεία που ανακοινώθηκαν

πρόσφατα από την ΕΛΣΤΑΤ
δείχνουν ότι η συνολική αξία των εισαγωγών

έπεσε τον Ιούλιο στα 3.023,6
εκατ ευρώ έναντι 4.449,0 εκατ ευρώ
τον αντίστοιχο μήνα του 20 14 παρουσιάζοντας

μείωση 32,0 ενώ και η

συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε

στα 2.308,7 εκατ ευρώ έναντι
2.509,7 εκατ ευρώ τον αντίστοιχο μήνα

του 2014 παρουσιάζοντας μείωση
8,0 Χθες μάλιστα ανακοινώθηκε ότι

μείωση 11,5 σημείωσε ο γενικός
δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού

αντίστοιχου μήνα
Στόχο της νέας απόφασης είναι ακόμη

να γίνουν οι αλλαγές αισθητές
στα νοικοκυριά που κάνουν αγορές από

e-shops του εξωτερικού με κάρτα
και μέσω διαδικτύου π.χ από ebay
μέσω Paypal Money Transfer κ.λπ

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα επιτρέπονται

συναλλαγές μέσω καρτών
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις

1 E-shops που συνεργάζονται με
τράπεζα στην Ελλάδα

2 E-shops εξωτερικού αποκλειστικά
στις ακόλουθες κατηγορίες

•Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευ¬

σης δίδακτρα εστίες διαμονής συνδρομή

βιβλιοθηκών πρωτοβάθμια
δευτεροβάθμια κ.λπ• Πληρωμή ασφαλιστικών ιατρικών

φαρμακευτικών και νοσοκομειακών
εξόδων• Πληρωμές συνδρομών για εγγραφή

ή ανανέωση συμμετοχής μέλους

σε επαγγελματυίούς συλλόγους
δικηγορικούς ιατρικούς συλλόγους

κ.λπ ή/και για επιστημονυχά και λοιπά

έντυπα
•Άλλες συνδρομές
•Αγορές εισιτηρίων αεροπορυςών

εταιρειών
•Αγορές βιβλίων εφημερίδων περιοδικών

•Πληρωμές ξενοδοχείων
•Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
•Πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών

•Πληρωμές ψηφιακών παροχών
μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών

applications

•Υπηρεσίες διαδικτύου Η/Υ
•Αγορά λογισμικού προγραμμάτων

Η/Υ
•Διαφημιστικές υπηρεσίες
•Διάφορες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

επαγγελματίες
•Υπηρεσίες συναλλαγές προς το

κράτος πληρωμή φόρων δικαστικά έξοδα

κ.λπ
Εκδόσεις εκτυπώσεις

Στο μεταξύ στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας δείχνουν ότι η έκτακτη
χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών

από τονΈκτακτο Μηχανισμό
Ρευστότητας ELA υποχώρησε τον
Αύγουστο κατά 1 35 δια ευρώ Συγκεκριμένα

η έκτακτη χρηματοδότηση
μειώθηκε στα 83,95 δισ ευρώ από
85,3 δια ευρώ τον Ιούλιο η δε χρηματοδότηση

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα διαμορφώθηκε στα
40.108 εκατ ευρώ από 39.993 εκατ
ευρώ τον Ιούλιο

θΑΝ ΠΑΝ
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ

Ανοιξε η εφαρμογή για το μητρώο καταγραφής ασθενών με ηπατίτιδα C
Σε λειτουργία έχει ιεθεί από χθες

το μητρώο καταγραφής ασθενών με
ηπατίτιδα C Η χρήση και η συμπλήρωση

του μητρώου είναι υποχρεωτική
για όλους τους γιατρούς που συ

νταγογραφούν όλα τα φάρμακα που
αφορούν την ηπατίτιδα C

Το υπουργείο Υγείας ανέπτυξε το
μητρώο σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια

Αθηνών και Πελοποννή¬

σου με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών

για τα χαρακτηριστικά της νόσου

τους παράγοντες κινδύνου τη
χρήση υπηρεσιών υγείας το σχετικό
κόστος και την έκβαση στο σύνολο
των ασθενών που λαμβάνουν απο
ζημιούμενα φάρμακα από τον Οργανισμό

Οι πληροφορίες αυτές θα
χρησιμοποιηθούν

στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων προκειμένου να καθορι¬

στεί το πλαίσιο χορήγησης των φαρμάκων

καθώς και να αυξηθεί και επιταχυνθεί

η πρόσβαση των ασθενών

στις συγκεκριμένες θεραπείες
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη

διεύθυνση www.hepcregistry.gr και
αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και
χρήσης της μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ http://www
eopyy.gov.gr

Το έργο έγινε χωρίς οικονομική επιβάρυνση

του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείο

Υγείας καθώς το κόστος
του καλύφθηκε με ιδίους πόρους από

τους επιστημονικούς φορείς που
ανέλαβαν την υλοποίησή του Τέλος
ο ΕΟΠΥΥ αναμένεται προσεχώς να
θέσει σε λειτουργία και το μητρώο καταγραφής

ασθενών με χρόνια μυελο
γενή λευχαιμία



4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 23

ΚαΘορισμόβ
μισθοδοσίαβ
των ιατρών
στοΠΕΔΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ χθες από
τον υπουργό Υγείας Θάνο
Δημόπουλο η διαδικασία
που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη

ηγεσία ίου υπουργείου

για τον καθορισμό της
μισθοδοσίας ιατρών ΠΕΔΥ
πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης

Συγκεκριμένα εκδόθηκε
σχετική οδηγία προς όλες

τις ΥΠΕ ώστε να εκδώσουν
σχετικές διαπιστωτικές πράξεις

από τις οποίες θα προκύπτουν

η κατάταξη των ιατρών

σε βαθμό ο πλεονάζων
χρόνος στον βαθμό και τα
έτη προϋπηρεσίας εκάστου

Οριο προμηθειών
Επίσης ο υπουργός Υγείας

με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον έστειλε χθες αίτημα

προς το υπουργείο
Οικονομικών με το οποίο
ζητά την αύξηση του ορίου

προμηθειών των νοσοκομείων

και του ΠΕΔΥ στο
1,8 δισ που ήταν το 2013
προκειμένου να αντιμετωπιστούν

οι ελλείψεις σε
αναλώσιμα είδη

Σημειώνεται ότι ο εφοδιασμός

των νοσοκομείων και
του ΠΕΔΥ για το 2015 είναι
1.5 δισ ευρώ το 2014 ήταν
1.6 δισ ευρώ το 2013 ήταν
1,8 δισ ευρώ ενώ το 2012
ήταν 2 δισ ευρώ Το πρόβλημα

διογκώθηκε φέτος
μετά την περαιτέρω μείωση
του Προϋπολογισμού κατά
100.000.000 ευρώ με συνέπεια

οι ασθενείς να αναγκάζονται
να προμηθεύονται τα

ψάρμακά τους από τα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ που είναι
δωρεάν και να επιστρέφουν
στα νοσοκομεία για την εκτέλεση

της αγωγής τους
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Οι δύο αρχηγοί άνοιξαν τα χαρτιά τους σε ένα εκρηκτικό debate

Στα άκρα η πόλωση
Σφοδρή αντιπαράθεση Τσίπρα-Μεϊμαράκη, αλλά

και διαβεβαιώσεις ou θα υπάρξει κυβέρνηση
Ο Προοπάθεια των επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

να αναλύοουν τα προγράμματα τους, να παρουσιάσουν 

τις θέσεις τους για την επόμενη
ημέρα και να κερδίσουν τους αναποφάσιστους

Ο Αλ. Τσίπρας: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
οι εκλογές θα αναδείξουν κυβέρνηση

Ο Βαγγ. Μεϊμαράκης: Η χώρα
μπορεί να ανακάμψει. Αναγκαία
η εθνική ομάδα διακυβέρνησης
Ο Συμφωνία των δυο για
πιστή τήρηση των βασικών
όρων του Myrnymou	 >σελ.£-5

DEBATE

Τα κέρδη και οι ζημίες από το debate
μεταξύ των πολιτικών αρχηγών Αλέξη
Τσίπρα και Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Σελ.
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Τ ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε υψηλούς τόνους και με αρκετές προοωπι

κές αντεγκλήσεις σε ένα ντιμπέιτ που κινήθηκε
σε εντελώς διαφορετική λογική από αυτά του

παρελθόντος ο Αλ Τσίπρας και ο Βαγ Μεϊμαρά

κης διασταύρωσαν τα ξίφη τους επί δυόμισι ώρες

κρατώντας ζωηρό το ενδιαφέρον του εκλο¬

γικού σώματος αφού για πρώτη φορά ο μεταξύ

τους διάλογος ήταν ιδιαιτέρως ζωντανός Το

θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών κυριάρχη

ΑΛ ΤΣΙΠΡΑΣ

Οι εκλογές θα αναδείξουν
οίγουρα κυβέρνηοη
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

Την
διαβεβαίωση ότι την επόμενη

των εκλογών θα υπάρξει
κυβέρνηση έδωσε ο Αλ Τσίπρας

αποκλείοντας όμως το ενδεχόμενο

συνεννόησης με τη ΝΔ Θα
υπάρξει κυβέρνηση όχι όμως παρά
φύσιν κυβέρνηση Ο κ Μεϊμαράκης
με καλεί σε μια παρά φύσιν συνεργασία

είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ο τόπος είτε θα έχει προοδευτική
κυβέρνηση είτε συντηρητική

κυβέρνηση είπε Μάλιστα απαντώντας

στην ευθεία πρόσκληση του Β

Μειμαράκη για
συνεργασία

στο πλαίσιο της ερώτησής του στον
κ Τσίπρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
του αντέτεινε Θέλετε συνεργασία
όχιγια εθνική συνεννοήση αλλά για
εθνική συγκάλυιμη Θέλετε να εγκλωβίσετε

τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην
προχωρήσει ης μεγάλες τομές που
έχει ανάγκη ο τόπος

Σημείωσε δε ότι θα ήταν κατάρα
για τον τόπο να γίνει αντιπολίτευση
η Χρυσή Αυγή Μάλιστα με σκωπτική

διάθεση παρατήρησε ότι ο Β
Μείμαράκης άλλοτε τον προτείνει
για πρωθυπουργό και άλλοτε για
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης συνεργασίας

Για τη θέση του αντιπροέδρου
δεν προορίζεται ο κ Βενιζέλος

ξανά Εμένα θέλετε είπε
Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα

ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας

με τους ΑΝΕΛ ωστόσο
πέταξε την μπάλα σε ΠΑΣΟΚ και
Ποτάμι καλώντας να ερωτηθούν
αυτά τα κόμματα για τη θέση τους

Επέμεινε πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα έχει αυτοδυναμία Κάποιοι προσπαθούν

να προεξοφλήσουν το αποτέλεσμα

των εκλογών Τα ίδια έλεγαν

και στο δημοψήφισμα αλλά το
όχι βρέθηκε 24 μονάδες μπροστά

Έχω την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι πολύ κοντά στην απόλυτη
πλειοψηφία σημείωσε

Ο κ Τσίπρας βάζοντας μάλιστα
στην τελική τοποθέτησή του

το δίλημμα των εκλογών είπε
θέλουμε την Ελλάδα των

λίγων ή την Ελλάδα των πολλών

ενώ κάλεσε τον λαό
ας κερδίσουμε το αύριο

τελειώνοντας με το χθες να
ξεμπερδέψουμε

με παθογένειες με τη
διαφθορά την αναξιοκρατία να
βγούμε από τη λάσπη

Μάλιστα εκπέμποντας μήνυμα
ελπίδας διαβεβαίωσε όπ τα δύσκολα
είναι πίσω μας Μεγάλη ήταν η κόντρα

για τα ζητήματα διαπλοκής
Ξέρω ότι είναι επιθυμία της ίδιας

της διαπλοκής να με πάρουν στην
αγκαλιά τους αλλά δεν θα το καταφέρουν

ανέφερε προσθέτοντας
διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού

λαού με πρόγραμμα
Ειδικά για τον κ Μειμαράκη

είπε όπ τον τιμά ως πολιτικό

αντίπαλο Το
ζήτημα δεν είναι ο κ
Μεϊμαράκης αλλά ότι
εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία

που κυβερνούσε
40 χρόνια Η ΝΔ φόρτωσε

τη χώρα χρέη και
ελλείμματα και ταυτόχρονα

ένα σύστημα διαπλοκής

υπογράμμισε
Απαντώντας για το

θέμα των συντάξεων είπε

Δώσαμε μια πολύ
σκληρή μάχη Η επιμονή
των δανειστών ήταν να
κερδίσουμε 2,5 του Α
ΕΠ απότην περικοπή συντάξεων και
εμείς αρνηθήκαμε Το αφήσαμε ανοιχτό

για να βρούμε ισοδύναμα και
θα βρούμε ισοδύναμα Υποστήριξε
μάλιστα όπ το ασφαλιστικό είναι μια
βραδυφλεγής βόμβα που δημιούργησαν

οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος

με το PSI και το κούρεμα του

Ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη

βεβαιότητα ότι

υπάρχει δυνατότητα

συνεργασίας με τους

ΑΝΕΛ ωστόσο πέταξε

την μπάλα σε

ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι

καλώντας να ερωτηθούν

αυτά τα κόμματα

για τη θέση τους

χρέους με αποτέλεσμα τα σοβαρά
προβλήματα στα ταμεία

Για τα προνόμια των βουλευτών
τόνισε Ήμουν εγώ αυτός που αίρει
μια σειρά προνομίων των βουλευτών
Και αυτό είναι κάπ που θα συμφωνήσουμε

παρά το γεγονός όπ δεν θα
συγκυβερνήσουμε

Ο κ Τσίπρας υπεραμυνθηκε για
ακόμη μια φορά της συμφωνίας που
έφερε Είναι ένας ζωντανός οργανισμός

η συμφωνία που φέραμε Η
συμφωνία έχει 6-7 κομμάτια ανοιχτά

και θα παλέψουμε στη διαπραγμάτευση

είπε τονίζοντας α εφαρμόσουμε

το σκέλος της
συμφωνίας που είμαστε
υποχρεωμένοι και θα
παλέψουμε τα υπόλοιπα

Κάλεσε τον λαό να
αποφασίσει αν θέλει
μια κυβέρνηση που θα

δώσει μάχη ή μια κυβέρνηση
που θα λέει ναι οε

όλα Κατηγόρησε μάλιστα
τον πρόεδρο της ΝΔ

όπ σε ευρωπαϊκό πεδίο
ανήκει στο πολιτικό
στρατόπεδο στο οποίο
είναι η κ Μέρκελ και ο
κ Σόιμπλε Πηγαίνετε
χέρι χέρι με Σόιμπλε και

Μέρκελ είπε
Απαντώντας στην τελευταία ερώτηση

γιατί να ξαναψηφίσουν οι
πολίτες τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εντολή
συνέχειας για να μη μείνει η ελπίδα

στη μέση Μία ελπίδα που θα
έρθει με υπομονή επιμονή σχέδιο
και αγώνα

Συντάξεις
Ο Απαντώντας για
το θέμα των συντάξεων

είπε Δώσαμε
μια πολύ σκληρή μάχη

Η επίμονη των
δανειστών ήταν να
κερδίσουμε 2,5
του ΑΕΠ από

την περικοπή συντάξεων

και εμείς
αρνηθήκαμε Το

αφήσαμε ανοιχτό
για να βρούμε ισοδύναμα

και θα
βρούμε ισοδύναμα

Βουλευτές
Ο Για τα προνόμια
των βουλευτών τόνισε

Ήμουν εγώ
αυτός που αίρει μια
σειρά προνομίων
των βουλευτών Και
αυτό είναι κάτι που
θα συμφωνήσουμε
παρά το γεγονός ότι
δεν θα συγκυβερνήσουμε
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Οι καλύτερες
στιγμές
Τοίπρα

Στις ατάκες του Αλ Τσίπρα που ξεχώρισαν

ήταν το ανέκδοτο με το
μεθυσμένο Απαντώντας στις αιτιάσεις

του Β Μειμαράκη για το
εξάμηνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

είπε Μου θυμίζετε το ανέκδοτο

με τον μεθυσμένο που έχει πιει
ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα σφηνά
κι ξυπνάει την άλλη μέρα στο
νοσοκομείο και λέει το οφηνάκι με

κατέστρεψε Πέντε χρόνια τώρα
δημιουργήσατε συνθήκες αποεπέν
δυσης και καταστροφής και φταίμε
εμείς που κυβερνήσαμε 6 μήνες
Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά
του στον Κωνσταντίνο Καραμανλή
με αφορμή την αυτοκριτική που του
ζητήθηκε να κάνει Ο ελληνικός
λαός θέλει έναν πρωθυπουργό που
να του λέει την αλήθεια και να πα¬

ραδέχεται το λάθος όταν το κάνει
Αυτό το είχε πει ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής ανέφερε και πρόσθεσε

Ένα άλλο όνομα των
λαθών μας είναι η εμπειρία Σε πολύ

σύντομο χρονικό διάστημα
απέκτησα εμπειρία συσσωρευμένη

Όποιος επιχειρεί κάνει και
σφάλματα Αυτός που είναι αλάθητος

είναι αυτός που δεν προσπα¬

θεί τόνισε Ενδιαφέρον είχε και η
απάντησή του στην κριτική του Β
Μειμαράκη ότι επιθυμεί την έξοδο
από το ευρώ Νομίζω ότι ο κ Μεϊ
μαράκης διαβάζει κρυφά
Βαρουφάκη και Κωνοταντοπούλου
Είχα συμφωνήσει και σχεδιάσει να
πάμε στα capital control Και όταν
πήρα το 62 και δεν το έκανα
αναρωτήθηκε
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σε στη συζήτηση με τους δύο αρχηγούς να διαβεβαιώνουν

ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει κυβέρνηση

αλλά με τον κ Τσίπρα να απορρίπτει κατηγορηματι¬

κά το άνοιγμα Μεϊμαράκη για συνεργασία Και οι

δύο πολιτικοί αρχηγοί επιχείρησαν να κλέψουν

τις εντυπώσεις με έξυπνες ατάκες αν και ο πρόε¬

δρος του ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε σε χαμηλούς τόνους

σε αντίθεση με τον πρόεδρο της ΝΔ που υιοθέτησε

μια πιο επιθετική τακτική

ΒΑΓΓ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Η χώρα μπορεί να ανακάμψει
με εθνική ομάδα διακυβέρνησης
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΟΥΦΟΥ

ας ζητώ πριν πάτε στην
κάλπη να κρίνετε και να

JLmaA συγκρίνετε Στις 20 Σεπτεμβρίου

κρίνεται το μέλλον της
χώρας Η αλήθεια θα κερδίσει το
ψέμα επισήμανε ο Βαγ Μειμαράκης
κλείνοντας το χθεσινή τηλεμαχία με
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε
πως αν κερδίσει ης εκλογές θα σχηματίσουμε

κυβέρνηση συνεργασίας
με στόχο τη συγκρότηση εθνικού
σχεδίου Στην ανάγκη σχηματισμού
κυβέρνησης συνεργασίας επέμεινε

από την αρχή της

χθεσινής τηλεμαχίας ο Βαγ Μεϊμα
ράκης παρά το γεγονός ότι λίγο πριν
οκ Τσίπραςείχε χαρακτηρίσει παρά
φύσιν την πρόταση συμπόρευσης που
του έχει απευθύνει Απαιτείται συνεργασία

Ζήτησα από τον κ Τσίπρα
να έχουμε μία κοινή προγραμματική
πορεία τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ
επισημαίνονταςότι οι Ελληνες απαιτούν

να συνεργαστούμε Να έχουμε
μία εθνική ομάδα

Ποιος είπε όττ θα αφομοιώσουμε
ο ένας τον άλλο διερωτήθηκε και
υπογράμμισε ότι δεν είναι θέμα
προσώπων αλλά προγράμματος η

κυβέρνηση συνεργασίας και πρότει
νε να υπάρξει μια κοινή ατζέντα συνεργασίας

και εθνική ομάδα όχι μόνο
διακυβέρνησης αλλά και για τη χάραξη

της πορείας που πρέπει στο εξής
να ακολουθήσει η χώρα Ερωτηθείς
ωστόσο από τον ίδιο τον Αλ Τσίπρα
κατά τη διάρκεια των απευθείας ερωτήσεων

γιατί επιμένειστη συνεργασία
αφού τον κατηγορεί ως ψευτράκο
και επικίνδυνο ο κ Μειμαράκης απάντησε

όττ αν συνεργαστούμε αυτό
θα γίνει στη βάση ενός συγκεκρτμένου

προγράμματος και δεν θα μεταβάλει
την άποιμή του για όσα του καταλογίζει

Ποτέ πρόσθεσε δεν
είπα ότι θα γίνετε πρωθυπουργός

Ποτέ δεν θα ήθελα να
ξαναγίνετε πρωθυπουργός
Ποτέ δενείχαμε τόσα πολλά
κακά σε τόσο σύντομο χρονικό

διάστημα Ο κ Μεί
μαράκης ερωτηθείς με
ποια πρόσωπα θα κυβερνήσει

εμφανίστηκε α¬

νοιχτός στην αξιοποίηση προσώπων
από άλλους πολιτικούς χώρους ακόμα

καιτηνΑριστερά υπογραμμίζοντας
ότι θα αξιοποιήσει πολλούς ικανούς
και άξιους ανεξαρτήτως πολιτικής
καταβολής Οφείλουμε τόνισε να
έχουμε ανθρώπους που θα στηρίξουν
ης δεσμεύσεις του μνημονίου Μπορούμε

να προτείνουμε και ανθρώπους
από την υπηρεσιακή κυβέρνηση αλλά
και από την κυβέρνηση Τσίπρα σημείωσε

χαρακτηριστικά Προκληθείς
από τον Αλ Τσίπρα για τα θέματα διαφάνειας

και διαπλοκής ο πρόεδρος
της ΝΔ επιχείρησε να περάσει στην
αντεπίθεση λέγοντας
Μη μας κάνουν μαθήματα

περί διαπλοκής όταν
δεν έφεραν ούτε ένα νομοσχέδιο

ενάνηα στη διαπλοκή

Ο κ Τσίπρας
τόνισε κατήργησε την
διαύγεια Δεν έκανε τίποτα

Εμείς ενισχύσαμε με
παρεμβάσεις μας τους θεσμούς

Απαντώντας σης
αναφορές του κ Τσίπρα
για την υπόθεση της λίστας

Λαγκάρντ ο κ Μεϊ
μαράκης τόνισε όη ο κ
Τσίπρας από τότε που υπέγραψε το
μνημόνιο έχει αλλοίωση χαρακτήρα
και εκτοξεύει άκριτα κατηγορίες Εγώ
πρόσθεσε δεν κάνω χρήση όσων
λέει η Ζ Κωνσταντοπούλου όη είστε
μέσα στο μεδούλι της διαπλοκής Τι
φτηνιάρικη πολιτική είναι αυτή Εμείς

τόνισε εισπράξαμε 375 εκατ
ευρώ από λίστα Λαγκάρντ Εσείς μηδέν

Όλος τυχαίως κυνηγάτε τον κ

Απαντώντας
τιτις αναφορές του κ

Τσίπρα για την υπόθεση

της λίστας Λαγκάρντ

ο κ Μεϊμαράκης
τόνισε ότι από τότε

που υπέγραψε το

μνημόνιο έχει αλλοίωση

χαρακτήρα

Παπασταύρου και βρήκατε το Φαλ
τσιανί που είναι έμμισθος συνεργάτης
των Podamos Ο κ Μείμαράκης επέμεινε

για την ανάγκη προσέλκυσης
επενδύσεων και επιτέθηκε στον κ
Τσίπρα λέγοντας ότι έχει πολιηκή
εκδίωξηςτων επενδύσεων φέρνοντας
ως παραδείγματα την COSCO και τα

περιφερειακά αεροδρόμια Ως πρωθυπουργός

είπε θα ξεμπλοκάρουμε
όλα τα δημόσια έργα και υποστήριξε
όη στο επτάμηνο διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ μπλόκαραν όλα τα δημόσια
έργα για να ενισχύσει τα ταμειακά
διαθέσιμα του κράτους Εμείς τόνισε

θα απορροφήσουμε του
πόρους του ΕΣΠΑ θα τρέξουμε

πιάνουμε δουλειά
Αναφορικά με την επαναδιαπραγμάτευση

μέτρων
του μνημονίου και τα ισοδύναμα

πουθα αναζητήσει
για τη λείανση των μέτρων

του μνημονίου υποστήριξε

όη μέσα στο πρώτο

εξάμηνο του 20 1 6 με το
ξεμπλοκάρισμα των δημοσίων

έργων θα απελευθερωθούν

πόροι που θα κατευθυνθούν

σε ισοδύναμα
μέτρα και υπενθύμισε τα 400 εκατ που
δόθηκαν το 2014 από το πλεόνασμα
για ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα Για
το ζήηιμα του χρέους ο κ Μείμαράκης
σημείωσε όη ήταν βιώσιμο με βάση
τα πλεονάσματα που προβλέπονταν
πριν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ και επανέλαβε όη ο κ Τστ

πρας φέσωσε τη χώρα με 90 δισ
ευρώ και αύξησε το χρέος

Συνεργασία
Ο Ερωτηθείς από
τον ίδιο τον Αλ Τσίπρα

κατά τη
διάρκεια των απευθείας

ερωτήσεων
γιατί επιμένει στη
συνεργασία αφού
τον κατηγορεί ως
ψευτράκο και επικίνδυνο

ο κ
Μεϊμαράκης απάντησε

ότι αν
συνεργαστούμε αυτό

θα γίνει στη βάση
ενός συγκεκριμένου
προγράμματος και
δεν θα μεταβάλει
την άποψή του για
όσα του καταλογίζει

Χρέος
Ο Για το ζήτημα
του χρέους ο Β

Μείμαράκης επανέλαβε

ότι ο κ Τσίπρας
φέσωσε τη χώρα

με 90 δισ ευρώ και
αύξησε το χρέος—
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Οι καλύτερες
στιγμές

Μεϊμαράκη

Ενοχλημένος από τη χθεσινή συμπεριφορά

της ΕΡΤ προσήλθε στο
ντιμπέιτ ο Βαγ Μεϊμαράκης καθώς

σε εκπομπή της δημόσιας
τηλεόρασης αναπαράχθηκε δημοσίευμα

επικριτικό για τον ίδιο Η

δυσφορία του κ Μεϊμαράκη εκφράστηκε

και στον αέρα
παρατηρώντας προς τον σκηνοθέτη

του ντιμπέιτ να διορθώσει την

εικόνα καθώς εμφανιζόταν ο κ

Τσίπρας υψηλότερος από τον ίδιο
Τουλάχιστον δείχνε μας ισοϋψείς

είπε με νόημα ο κ
Μεϊμαράκης

Δεν είσαι ωρομίσθιος για να λες
ότι διαπραγματεύτηκες επί 17

ώρες σημασία έχει το αποτέλεσμα
Οι δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου
για την υγεία και την παιδεία είναι

σκληρές ήταν η ατάκα του Βαγ
Μεϊμαράκη απαντώντας στα περί
σκληρής διαπραγμάτευσης του
πρώην πρωθυπουργού Ο κ Τσίπρας

διαμαρτυρήθηκε για τον
χαρακτηρισμό όπως και για τον
παλαιότερο αυτοφωράκιας Κατά

τη διάρκεια της συζήτησης
ωστόσο ο κ Μεϊμαράκης διευκρίνισε

πως ούτε το αυτοφωράκιας

ούτε το ωρομίσθιος ήταν ύβρεις
Από τότε που υπογράψατε το

μνημόνιο έχετε πάθει μια μετάλλαξη
Δεν σας αναγνωρίζω Λέτε

συνεχώς ψέματα είπε αρκετές
φορές ο κ Μεϊμαράκης Η επανάληψη

αρκετές φορές ωστόσο της
ίδιας ατάκας χάλασε την πρώτη
εικόνα και έδειξε πως ήταν προσχεδιασμένη
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Μειώθηκε κατά 2,2
η αξία των εξαγωγών
στο πρώτο εξάμηνο
Η μείωση της αξίας των πετρελαιοειδών και η
επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

συρρίκνωσαν τις ελληνικές εξαγωγές κατά
2,2 στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα Η μείωση
στο σύνολο του έτους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη

καθώς από τον Ιούλιο κι έπειτα οι περιορισμοί

στην κίνηση των κεφαλαίων δυσχέραναν
σημαντικά την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών

επιχειρήσεων Ηδη στο επτάμηνο η

υποχώρηση των εξαγωγών σύμφωνα με τα προσωρινά

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
ΕΛΣΤΑΤ είναι 2,7 Σελ 18
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Διπλό χτύπημα στις ελληνικές εξαγωγές
Capital controls και πτώση της τιμής του πετρελαίου έπληξαν το εξαγωγικό εμπόριο

Οι 10 κυριότερες αγορές ίων ελληνικών προϊόντων
ο

3
PO

Ορυκτέλαιο
πετρελαίου

9
11

6
10

Ισπανία

€374 εκατ

2
3

Γερμανία

€941 εκατ

ΗΠΑ L
€022 εκατ

Μ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
A 6ΜΗΝΟ 2015

1
A 6ΜΗΝ0 2014

2

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ιταλία

€ΐ,5δισ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8 Ι Βρετανία
9 €517 εκατ

Φάρμακο για
λιανική πώληση

99

5 Βουλγαρία
4 €658 εκατ

Τουρκία

€905 εκατ

Κύπρος

€740 εκατ

Σαουδική Αραβία

€371 εκατ

7 Αίγυπτος
6 €577 εκατ

S ι ßfl ι §58R w l»l w 4Mâ

Παρθένο Αλουμίνιο πλάκες ταινίες Εμπιστευτικά
ελαιόλαδο ψύλλο 0,2 mm προϊόντα

Ψάρια

ΠΗΓΗ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Προϊόντα που προστατεύονται με πατέντα π χ Φάρμακα όπλα λογισμικά

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Φθορές ακόμη και πριν από την
επιβολή των capital controls έχει
υποστεί μία από τις λιγοστές σανίδες

σωτηρίας της ελληνικής
οικονομίας εν προκειμένω οι
εξαγωγές Σύμφωνα με τα επίσημα

στοιχεία οι ελληνικές εξαγωγές
υποχώρησαν κατά 2,2 το πρώτο
εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση
με το α εξάμηνο του 2014 κάμψη
η οποία αποδίδεται κατά κύριο
λόγο στη μείωση της αξίας των
εξαγωγών πετρελαιοειδών Η μείωση

στο σύνολο του έτους αναμένεται

να είναι μεγαλύτερη καθώς

από τον Ιούλιο κι έπειτα οι
περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων

δυσχέραναν σημαντικά
την εξαγωγική δραστηριότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων
Ηδη στο επτάμηνο η υποχώρηση
των εξαγωγών σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ
είναι 2,7

Υπενθυμίζεται ότι n Κομισιόν
ήδη από τις 5 Μαΐου οπότε δημοσιοποίησε

τις εαρινές προβλέψεις
της για την πορεία της οι

Οι ελληνικές εξαγωγές
υποχώρησαν κατά 2,2
το πρώτο εξάμηνο του
2015 σε σύγκριση με το
α εξάμηνο του 2014

κονομίας της Ε.Ε είχε αναθεωρήσει

προς τα κάτω την εκτίμηση
για την εξέλιξη των ελληνικών
εξαγωγών σε σύγκριση με τις
χειμερινές προβλέψεις 5 Φεβρουαρίου

2015 Ειδικότερα
στις εαρινές προβλέψεις της η
Κομισιόν εκτιμούσε ότι σι ελληνικές

εξαγωγές Θα αυξηθούν το
2015 κατά 4,1 έναντι προηγού¬

μενης πρόβλεψης για αύξηση
κατά 5,6 σε σύγκριση με το
2014 Για να αντιληφθεί κανείς
την επίπτωση στο σύνολο της
οικονομίας αρκεί να λάβει υπόψη
του ότι απώλεια 1,5 ποσοστιαίας
μονάδας από το εξωτερικό εμπόριο

της χώρας υπολογίζεται
ότι προκαλεί απώλεια μισής ποσοστιαίας

μονάδας από τους ρυθ¬

μούς αύξησης του ΑΕΠ της χώρας

Πέραν των επιπτώσεων που
έχουν και θα συνεχίσουν να
έχουν στο εξαγωγικό εμπόριο
της χώρας τα capital controls
επιπτώσεις που θα φανούν και
τους επόμενους μήνες ο χάρτης
των ελληνικών εξαγωγών επηρεάζεται

δραστικά και από την
κάμψη των τιμών και των εξα¬

γωγών των πετρελαιοειδών Συμπεριλαμβανομένων

των πετρελαιοειδών

παρατηρείται αύξηση
των εξαγωγών κατά 13,3 στο
α εξάμηνο του 2015 προς τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και μείωση κατά 15,3 προς τις
τρίτες χώρες Ως αποτέλεσμα αυτών

των μεταβολών το μερίδιο
στη συνολική αξία εξαγωγών

npos τις χώρες-μέλη της Ε.Ε διαμορφώνεται

σε 52,95 έναντι
ποσοστού 48,05 των εξαγωγών
προς τις τρίτες χώρες Το 2014
τα μερίδια ήταν 45,68 και
54,32 αντιστοίχως Εάν εξαιρεθούν

οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών

τότε το μερίδιο των
εξαγωγών προς την Ε.Ε εκτοξεύεται

στο 75 και των τρίτων
χωρών υποχωρεί στο 25

Η επίδραση των εξαγωγών
των πετρελαιοειδών αποτελεί
την κύρια αιτία για τις σημαντικές

ανακατατάξεις στον κατάλογο

των κυριότερων αγορών
για τα ελληνικά προϊόντα Η
Τουρκία από την πρώτη θέση
στην οποία βρισκόταν το α εξάμηνο

του 2014 υποχώρησε στην
τρίτη θέση και η Βουλγαρία στην
πέμπτη θέση από την τέταρτη
πέρυσι Στην πρώτη θέση βρέθηκε

μετά το α εξάμηνο η Ιταλία
από τη δεύτερη θέση πέρυσι
εξέλιξη η οποία οφείλεται σε μεγάλο

βαθμό στον υπερτριπλα
σιασμό των εξαγωγών ελαιολάδου

Θετική εξέλιξη είναι η αύξηση

των εξαγωγών προς ΗΠΑ
κατά 58,5 με συνέπεια να

ανεβεί στην 6η από τη 10η θέση
πέρυσι

Καινούργιες είσοδοι στη λίστα
των 100 κορυφαίων αγορών για
τα ελληνικά προϊόντα είναι n
Λιβερία 50ή θέση οι Μπαχάμες
71η θέση η Αντίγκουα 81η

θέση η Ακτή Ελεφαντοστού
90ή θέση και οι Βερμούδες 98η

θέση
Σε ό,τι αφορά τα εξαγόμενα

προϊόντα τα πετρελαιοειδή παραμένουν

παρά την υποχώρηση
κατά 26,1 στην πρώτη θέση
Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος του
ελαιολάδου στην 3η θέση από
τη 14η πέρυσι καθώς και των
μηχανών αυτόματης επεξεργασίας

προϊόντων υπολογιστές κινητά

ταμπλέτες κ ά στην 8η
θέση από τη 12η πέρυσι
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Φάρμακο
η ταχύuiifi

Ταχύτατος αποδεικνύεται
ο νέος υπουργός Υγείας

Θάνος Δημόπουλος ο οποίος

προσδοκά έσοδα στον
κορβανά της υγείας αλλά
και αύξηση δαπανών Ετσι
χθες δημοσιοποίησε ότι θα
υπάρξει απόφαση για να
μαζέψει γρήγορα το claw

bank από τις ιδιωτικές κλινικές

για το 2014 ξεχωρί
ζοντάς το από το 2013 καθώς

εκκρεμούν προσφυγές
στο ΣτΕ Αυτό βέβαια πρα
καλεί τις αντιδράσεις των
κλινικαρχών που αναμένουν

την απόφοση για να
δουν τι ακριβώς πρέπει να
κάνουν Επίσης ο υπουργός

μεθοδεύει και μάλλον
το πετυχαίνει να αυξηθεί ο

προϋπολογισμός των νοσοκομείων

για φετος να φτάσει

το 1,8 δισ ευρώ δηλαδή

στα επίπεδα του 20l3
από 1,6 δισ που ήταν το
2014 και έναντι προϋπολογισμού

για κάτοι από l 5

δισ γιατο2015 Γ.Σακ
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Εξαγωγές

Πρωιαγωνισιέ
ία ελληνικά
αγροτικά προϊόνια
Καταλαμβάνουν 7 θέσεις στην πρώτη εικοσάδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

Την
κούρσα των ελληνικών εξαγωγών

οδηγούν τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα Την ώρα

που οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας

παρουσιάζουν πτοίση ο κλάδος
των αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει

διψήφια αύξηση και το ελαιόλαδο
βρίσκεται στην κορυφή των ελληνικών
εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων
Οπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία
των ελληνικών εξαγωγών ο αγροδια
τροφικός τομέας αποτελεί τη ναυαρ

Η μεγάλη υποχώρηση
ιων τιμών ίων πετρελαιοειδών
προκάλεσε ανακατατάξει
σων χάρτη του εμπορίου

χίδα των ελληνικών εξαγωγών καθώς
επτά αγροδιατροφικά προϊόντα κατατάσσονται

στην πρώτη εικοσάδα των
κορυφαίων εξαγώγιμοιν προϊόντων

Το πρώτο εξάμηνο του 20 1 5 ενώ οι
συνολικές ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν

πτώση της τάξης του 2,2
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2014 οι εξαγωγές των αγροτικών
προϊόντων αυξήθηκαν 18

Μάλιστα η μεγάλη υποχώρηση των
τιμών και των εξαγωγών πετρελαιοειδών

προκάλεσε και μεγάλες ανακατατάξεις

στον χάρτη του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας ανεβάζοντας
στην κατάταξη πολλά προϊόντα όπως

το ελαιόλαδο που βρέθηκε το πρώτο
εξάμηνο του 2015 από τη 14η θέση
πέρυσι στην 3η θέση με πραγματοποιούμενες

εξαγωγές 85.289,9 τόνων
αξίας 307,7 εκατ ευρώ

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία

του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων την περίοδο Ιανουάριος

Ιούνιος 2015 παρουσιάζεται μικρή
μείωση της τάξης του 2,2 στη συνολική

αξία των εξαγωγών της χώρας
12,8 δισ ευρώ από 13,1 δισ ευρώ

ή απώλειες της τάξης των περίπου
290 εκατ ευρώ Ωστόσο εξαιρουμένων

των πετρελαιοειδών την ίδια
περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης
του 13,4 κατά 1,06 δισ ευρώ Στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων η
αύξηση ήταν μεγαλύτερη 18 και η
συνολική αξία των εξαγόμενων αγροτικών

προϊόντων έφτασε τα 1,56 δισ
ευρώ Στην κορυφή βρέθηκε η κατηγορία

των ελαίων φυτικής και ζωικής
προέλευσης με αύξηση 216,1 ενώ
ακολούθησαν τα τρόφιμα με ποσοστό
αύξησης 2,1 τα ποτά και ο καπνός
κατά 29,2

Εκτός από το παρθένο ελαιόλαδο τα
ψαριά τα τυριά οι ελιές το βαμβάκι
τα καπνά τα νωπά φρούτα βερίκοκα

κεράσια και ροδάκινα βρέθηκαν
στην πρώτη εικοσάδα των κυριότερων
εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων το
πρώτο εξάμηνο του 2015 στοιχείο
που δείχνει και τη δυναμική αλλά και
τις προοπτικές ανάπτυξης που μπορεί

να έχει ο πρωτογενής τομέας της
χώρας μας

Τα 20 πρώτα σε εξαγωγέβ Α
ελληνικά προϊόντα

ΑΞΙΑ ΟΓΚΟ
ευρώ τόνοι

Ορυκτέλαια πετρελαίου 3.661,3 7.946.869,6

Φάρμακα για λιανική πώληση 362,2 9.6095

Παρθένο λάδι 307,7 85.289,9

Πλάκεθ ταινίεβ
και φύλλα από αργίλιο 303,1 100.378,6
Fi ιπιπτρι ιτικπ πππϊόν/τπ 771 SΛ ι Χ J 70 RSQ 7

Ψάρια νωπά
ή fiinTnonuFvn ι if ππλή lui'iFn 208,9 39.4815
vUAUVlMJ 1 ILijJUUIVtU

ασμένα ή διατηρημένα 199,4 85.789,2

Αυτόματεβ Mnxavés
επεξεργασία πληροφοριών 188,8 1.820,4

Σωλήνεε κάθε είδουβ 188,7 31.960,7

Τυριά νωπά 186,1 31.929,1

Κράματα αργιλίου 133,6 62.051,1

Τσιγάρα 133,5 12.803,1
Rni ι ftriw ι Q7 ope ς

Φι'ιλλπ κηι Tfiii/ÎPS λρπτή ππό πηνίλιηH'U/UlU l\UI IUIV I CO ICI I 1 VJ Ul IU UUV l/MU 122,0 36.657,2

Σωλήνεε κάθε είδουε των τύπων
ΠΛΙ I Vnn/TII Ιί"ϊΠΐ"ΙΙΓ"»ΐΊ\/Τί"ΙΙ ΙΡ1 Τί"\Ι ICιιυυ ιυιμυι ιυιυυν ι ui yiu ιυυο
αγωγούε πετρελαίου ή αερίου 1143 123.756,1

Βερίκοκα κεράσια και ροδάκινα 111,7 118.583,9

Ράβδοι και είδη καθορισμένηβ
μορφήβ από αργίλιο 110,8 37.069,7

Πολυπροπυλένιο 82,8 71.754,9

Καπνά 74.6 14.978,4

Γιαούρτι εμπλουτισμένο ή μη που
περιέχει ζάχαρη ή άρωμα ή καρύδια
ή φρούτα MB^M 73,5 27.489,6

0ι Ευρωπαίοι
καλύτεροι
neXaies pas
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ για τα
ελληνικά προϊόντα αποδείχθηκαν

το πρώτο εξάμηνο του
2015 οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης Σε επίπεδο συνολικής
αξίας εξαγωγών για το εξάμηνο

του 2015 προκύπτει αύξηση
κατά 13,3 προς τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
μείωση 15,3 προς τις τρίτες
χώρες Ως αποτέλεσμα αυτών
των μεταβολών το μερίδιο
στη συνολική αξία εξαγωγών
για τις χώρες της EE διαμορφώνεται

σε 52,95 έναντι
48,05 για τις τρίτες χώρες
συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών από τα αντίστοιχα

μερίδια την προηγουμένη
χρονιά που ήταν 45,68

για την EE και 54,32 για τις
τρίτες χώρες Αν εξαιρεθούν τα
πετρελαιοειδή το μερίδιο των
χωρών της EE εκτοξεύεται σε
σχεδόν 75 έναντι ποσοστού
μόλις 25 των τρίτων χωρών
Αξιοσημείωτες είναι οι

μεταβολές

και ως προς τους
κυρίους προορισμούς των ελληνικών

εξαγωγών Το πρώτο
εξάμηνο του 2015 η Τουρκία
υποχώρησε σημαντικά και
από την πρώτη θέση σε ό,τι
αφορά τους προορισμούς
των ελληνικών εξαγώγιμων
προϊόντων το α εξάμηνο του
2015 εμφανίζεται στην 3η
θέση Στην 1 η θέση πέρασε η
Ιταλία ακολουθεί η Γερμανία
και κατά σειρά η Κύπρος και η
Βουλγαρία ενώ στην 6η θέση
από τη 10η ανήλθαν οι Η ΠΑ

Στην 7η θέση βρίσκεται η Αίγυπτος

και την πρώτη δεκάδα
συμπληρώνουν η Βρετανία
η Ισπανία και η Σαουδική
Αραβία
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