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Περισσότεροι από
37.000 καταγεγραμμένοι

ασθενείς
με καρκίνο

Ξεπερνούν τους 37.000 οι ασθενείς με καρκίνο

που έχουν καταχωρισθεί στα αρχεία του Εθνικού

Αρχείου Νεοπλασιών ΕΑΝ μεταξύ των
οποίων 173 παιδιά έφηβοι και νεαροί ενήλικες

Στην ηλεκτρονική καταγραφή των ογκολογικών
ασθενών συμμετέχουν 47 δημόσια στρατιωτικά

και ιδιωτικά νοσοκομεία και στο πλαίσιο
της ολοκλήρωσης της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης για την ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου
Νεοπλασιών από το ΕΣΠΑ διοργανώνεται στις
29 Σεπτεμβρίου απολογιστική ημερίδα όπου θα
παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα δεδομένα και
θα αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία του ΕΑΝ
στην καταγραφή των στοιχείων για τον καρκίνο

Το ΕΑΝ ανοίγει τον διάλογο και καλεί σε διαβούλευση

τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους
φορείς της χώρας ιατρικές και επιστημονικές

εταιρείες πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά
και ενώσεις ασθενών που ασχολούνται με τις
νεοπλασίες
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Νέες επιχορηγήσεις
σε νοσοκομεία και φορείς

Έζ συνέχεια του πλαισίου των τακτικών
επιχορηγήσεων νοσοκομείων και φορέων υγείας

ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας Θάνος
Δημόπουλος υπέγραψε τις ακόλουθες υπουργικές

αποφάσεις
Την έγκριση της επιχορήγησης του Ωνασεί

ου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με το ποσό
των 600.000 ευρώ από την πίστωση που αναλήφθηκε

με την ανωτέρω σχετική απόφαση σε
βάρος του Φ.210 Κ.Α.Ε 2543 του προϋπολογισμού

του υπουργείου Υγείας
Επίσης εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Ελληνικού

Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

με το ποσό των 740.000 ευρώ για την κάλυψη

μέρους των λειτουργικών αναγκών καθώς

και των δαπανών μισθοδοσίας
Επιχορηγείται το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

με το ποσό του 1.800.000 ευρώ για την κάλυ¬

ψη της δαπάνης συνταξιοδότησης του τακτικού
πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίστηκε

πριν από το 1994 και με το ποσό των
360.000,00 ευρώ για το τακτικό πολιτικό προσωπικό

που διορίστηκε πριν από το 1 994
Με το ποσό του 1.030.000 επιχορηγείται το

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για την κάλυψη μέρους

των δαπανών για τον μοριακό έλεγχο του
αίματος και των λειτουργικών του δαπανών
και το ΕΚΑΒ με το ποσό των 2.250.000 ευρώ για
την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών

και με το ποσό των 370.000 ευρώγια την
κάλυψη μέρους των δαπανών διαμετακομιδής
βαρέως ασθενών

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ με
3.500.000 ευρώ και του ΚΕΘΕΑ με 1.700.000
και 1.500.0000 ευρώ για την κάλυψη μέρους
των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού

και λειτουργικών αναγκών του
Εγκρίθηκε και η επιχορήγηση δύο Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και στα οποία
λειτουργούν μονάδες ψυχικής Υγείας Εται
ρείαΈρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινω
νικής Αποκατάστασης και Εταιρεία Ψυχοκοι
νωνικής Έρευνας και Παρέμβασης με το συνολικό

ποσό των 1 23.7 1 2,2 1 ευρώ για την κάλυψη

των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργίας
τους με απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη

των δαπανών μισθοδοσίας
Τέλος εγκρίθηκε η επιχορήγηση των

2.658.686 ευρώ της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση

της αριθ 1467/2014 Απόφασης του Αρείου
Πάγου
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Υπ Υγείας
1 5.000.000 €
σε φορείς και
οργανισμούς

Πράσινο poos
από το ΣτΕ

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ φως για την
πιιχορήγηση 12 οργανισμών

και φορέων συνολικού

ύψους άνω ιων
1 5.000.000 ευρώ έδωσε
ο υπηρεσιακός υπ Υγείας

Θ Δημόπουλος στο
πλαίσιο των τακτικών επιχορηγήσεων

που το αρμόδιο

υπουργείο Ενδεικτικά

εγκρίθηκε η επιχορήγηση

του Ωνάσει
ου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου με το ποσό των
600.000 ευρώ

Επίσης ζεστό χρήμα
ύψους 740.000 ευρώ

θα λάβει και το Ελληνικό
Κένιρο Ψυχικής Υγιεινής

και Ερευνών προκειμένου

να καλύψει μέρος
των λειτουργικών αναγκών

του και των δαπανών

μισθοδοσίας για το
τρίτο τρίμηνο του 2015
ενώ 123.712 ευρώ θα δοθούν

στην Εταιρία Ερευνας

Εκπαίδευσης και
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

και στην Εταιρία
Ψυχοκοινωνικής Ερευνας

και Παρέμβασης

ΣτοΝΙΜΤΣ
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

επιχορηγείται με το
ποσό των 1 800.000 ευρώ
για mv κάλυψη της δαπάνης

συνταξιοδότησης του
τακτικού πολιτικού προσωπικού

του Ν1ΜΤΣ Το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

θα λάβει 1.030.000
ευρώ για την κάλυψη
μέρους των δαπανών
για τον μοριακό έλεγχο
του αίματος και των λειτουργικών

δαπανών του
Ακόμα επιχορηγείται και
το ΕΚΑΒ με το ποσό των
2.250.000 ευρώ

Το χρώμα του χρήματος
θα δουν σύντομα στα

ταμεία τους και οι οργανισμοί
που ασχολούνται με

την καταπολέμηση των
ναρκωτικών Συγκεκριμένα

εγκρίθηκε η επιχορήγηση
του Οργανισμού Κατά

των Ναρκωτικών με το
ποσό των 3.500.000 ευρώ
και η επιχορήγηση του
Κέντρου θεραπείας Εξαρτημένων

Ατόμων ΚΕ
6ΕΑ)με 1 700.000 ευρώ

Ρίτα ΜεΑα
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ
τον ίδιο κορμό

Μένουν με ενισχυμένες αρμοδιότητες Τσακαλώτος και
Σταθάκης Σε κρίσιμα υπουργεία Βουτσης Σκουρλέτης
και Κατρουγκαλος Οι καραμπόλεβ και το παρασκήνιο

ΤΟ ΝΕΟ κυβερνητικό παζλ με το οποίο ο Αλ Τσίπρας θα επιχειρήσει
να απαντήσει με αποτελεσματικό τρόπο eras μεγάλες προκλήσεις

της μετεκλογικής περιόδου συνθέτει ο πρωθυπουργός με τους συνεργάτες

του Το νέο σχήμα αναμένεται να έχει τον ίδιο βασικό κορμό
με την προηγουμένη κυβέρνηση ενώ στο τραπέζι
βρίσκονται αλλαγές και δομικές ανατροπές

ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σε θέση-κλειδί ο Π Χουλιαράκης

Ι I

3-5
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Α.ΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να αξιοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την καθαρή εντολή που έλαβε εμφανίζεται ο Αλ Τσίπρας
προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση του προγράμματος και να αποκατασταθεί η σταθερότητα της οικονομίας

Τα στοιχήματα της νέας κυβέρνησης

▲ το ότι ο Αλ
Toinpas επέλεξε

να συνεχίσει

την κυβερνητική

συμμαχία με
τον Πάνο Κομμένο

δεν σημαίνει

ότι απομακρύνεται

από τον στόχο
διεύρυνσης
των δυνάμεων
που θα στηρίξουν

την υλοποίηση

του
οδικού Χάρτη

της κυβέρνησης

του

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΟΦΗ ΓΙΠΤΑΚΗ

Ενα
φιλόδοξο εξαιρετικά απαιτητικό και επίπονο

στοίχημα που αφορά την επιβεβαίωση ότι
η αναβαπτιαμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

θα καταφέρει παρά τις δύσκολες συνθήκες να ακολουθήσει

επιτυχώς τον δρόμο της ολικής επαναφοράς
της χώρας στη ζώνη της ανάπτυξης βάζει ο Αλέ

ξας τσίηρας σχεδιάζοντας πρωτοβουλίες σε πολλά
επίπεδα

Ο πρωθυπουργός που επέστρεψε χθες μετά την
ορκωμοσία του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένος

σύμφωνα με συνεργάτες του να αξιοποιήσει

χωρίς καθυστέρηση την καθαρή εντολή που
έλαβε διαψεύδοντας πανηγυρικά τα λιγότερο αισιόδοξα

προγνωστικά ακόμη και από στελέχη του
κόμματος του Δεν είναι μόνο η συγκρότηση της
νέας κυβέρνησης που απασχολεί κυρίως αυτές τις
ώρες τον κ Τσίαρα

Αυτό που κινητοποιεί τον ίδιο και βάζει στην πρίζα
τους υτενούς συνεργάτες του είναι η ανάγκη να

πιάσει σε χρόνο d/t το νήμα της διαπραγμάτευσης
με τους εταίρους προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα

η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και
να αποκατασταθεί η σταθερότητα της οικονομίας
και της λειτουργίας των τραπεζών

Αμεσος στόχος της επόμενης περιόδου είναι
μεταξύ των αλλων η διεύρυνση του εδάφους που
κερδίσαμε υτη διαπραγμάτευση με πρώτη κρίσιμη
μάχη αυτής της απομείωσης του χρέους Ταυτόχρονα

θα πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε
στις μεγαλες τομές μάχη με το σύστημα της διαπλοκής

για την αποκατάσταση του αισθήματος δι¬

καίου στην ελληνική κοινωνία τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ Αλέξας Τσίπρας απευθυνόμενος χθες υτα

στελέχη της Κουμουνδούρου που είχαν ρόλο ευθύνης

κατά την προεκλογική περίοδο
Είναι ενδιαφέρον και δείχνει ακόμη και τα κριτήρια

επιλογής των προσώπων για το νέο υπουργικό
συμβούλιο ότι ο κ Τσίπρας αφενός επεσήμανε στην
ίδια σύσκεψη ότι το μήνυμα της καθαρής εντολής
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος να προχωρήσει στις αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις για να βγει μια ώρα αρχύτερα
η χώρα από την κρίση και αφετέρου υπογράμμισε
ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να εκφράζει
την αντίληψη ότι η διόρθωση των αστοχιών και

των αδυναμιών της προηγούμενης 7μηνης περιόδου
εξασφαλίζει την ισχυρή αφετηρία με στόχο την εξάντληση

της τετραετίας
Εγκυρότατες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνθρωποι
του επιτελείου του που έχουν άμεση σχέση με

66
Αλ Τσίπρας Το κυβερνητικό

σχήμα πρέπει να εκφράζει την
αντίληψη ότι διορθώθηκαν οι
αστοχίες και οι αδυναμίες της

προηγούμενης 7μηνης περιόδου

την παρακολούθηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων

λόγω και της πρόσφατης συμφωνίας εκτιμούν
ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε ώρα πια ειδικά μετά
τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή αφού νωρίτερα

πρέπει στην πραγματικότητα να έχουν αποκτήσει

σκελετό οι εφαρμοστικοί νόμοι όπως για τις
αλλαγές υτο ασφαλιστικό σύυτημα Το ότι δε ο κ
Τσίπρας επέλεξε να συνεχίσει την κυβερνητική συμμαχία

με τους Ανεξαρτήτους Ελληνες και να δηλώσει
ότι έχει πια συντροφικές σχέσεις με τον Πάνο
Καμμένο δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται από τον
υτόχο διεύρυνσης των δυνάμεων που θα υτηρίξουν
την υλοποίηση του Οδικού Χαρτη της κυβέρνησης
του

Αντιθέτως έχει προϊδεάσει το στρατηγείο του
για τις γέφυρες διαλόγου με κόμματα όπως της Φώ

φης Γεννηματά η οποία θα κρατήσει καταρχάς υτά
ση εποικοδομητικής κριτικής εντός και εκτός Βουλής

Την ίδια ώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ το
αποδυναμωμένο Ποτάμι μέχρι τις διάφορες Κινήσεις
της Σοσιαλδημοκρατίας προβλέπουν ότι μέσα υτους
επόμενους μήνες θα υπαρξουν σημαντικές εξελίξεις
που αφορούν τις συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο
όπου ο κ Τσίπρας προσέρχεται βεβαίως από θέση
ισχύος λόγω του εκλογικού αποτελέσματος Οι καλά
γνωρίζοντες τις τελευταίες διεγασίες και τις επικοινωνίες

κορυφαίων στα σχετικά κόμματα υπενθυμίζουν
ότι υτην ομιλία του στο Σύνταγμα την Παρασκευή

πριν από τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε

κάλεσμα στους ψηφοφόρους όχι μόνο του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε εκείνους της Δημοκρατικής
Παράταξας

► ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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To
νέο κυβερνητικό παζλ με

το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας
θα επιχειρήσει να απαντήσει
με αποτελεαματικό τρόπο

στις μεγαλες προκλήσεις της μετεκλογικής

περιόδου μεταφράζοντας
σωστά το μήνυμα της καθαρής εντολής

που έλαβε μόλις την περααμένη
Κυριακή συνθέτει αυτήν την ώρα ο
πρωθυπουργός με τους έμπιστους
συνεργάτες του

Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη
εξίσωση διότι ο κ Τσίπρας έχει αποφασίσει

αφενός νατολμήσει αλλαγές
στη λογική οριαμού του κατάλληλου
στην κατάλληλη θέση και αφετέρου
να μην κλονίσει τις ενδοοικογενει
ακές ισορροπίες και σε σχέση με τον
ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με τον κυβερνητικό

εταίρο Από χθες το πρωί μέχρι
σήμερα είναι σε εξέλιξη απανωτές
συσκέψεις στη διαρκειατων οποίων
ο πρωθυπουργός ζητά συγκεκριμένες
εισηγήσεις από βουλευτές και στελέχη

για τις ενδεδειγμένες δομικές
ανατροπές όπως το σπάσιμο των

υπερυπουργείων και για την αξιοποίηση

κοινοβουλευτικών αλλά και
εξωκοινοβουλευτικών υπουργών για
τις θέσεις-κλειδιά που θα προκύψουν

Aépas ανανέωσης
Εγκυρότατες πληροφορίες αναφέρουν

ότι ο κ Τσίηρας έχει καταλήξει
στο σκαρίφημα Φαίνεται ότι σκοπεύει

το νέο κυβερνητικό σχήμα να έχει
τον ίδιο κορμό όπου υπουργοί και
υφυπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης

θα παραμείνουν στα ίδια ή
σε άλλα πόστα Ωστόσο έχει διαμηνύσει

ότι το νέο σχήμα πρέπει να επιζητά

και να αποπνέει αέρα ανανέωσης

και την εξασφαλιση του αποτελεσματικού

προφίλ Σε κάθε περίπτωση
ο ίδιος ο κ Τσίηρας θα έχει επι¬

κοινωνία με τους εν δυνάμει υπουργούς

ώστε να ακούσει τις απόψεις ή
τις ενστάσεις τους πριν καταλήξει στην
ομάδα που θα σηκώσει το βαρος της
αποκατάστασης της οικονομίας της
προώθησης μέτρων υπέρ των κυρίως
λαϊκών στρωμάτων και της αναδιαρ
θρωσης του χρέους που αποτέλεσε
βασικό προεκλογικό σύνθημα του
ΣΥΡΙΖΑ

Κύκλοι πολιτική
Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στη

νέα κυβέρνηση δεν θα υπαρχει πιθανόν

αντιπρόεδρος όπως στην προηγούμενη

Το επιτελείο Τστ'ηρα εξέταζε
μέχρι αργά χθες το βράδυ το ενδεχόμενο

δημιουργίας κύκλων πολιτικής

π.χ ενός οικονομικού κύκλου
όπου ο επικεφαλής θα έχει πάντως
ενισχυμένες αρμοδιότητες υπερυ
πουργού Μέρες πριν στην Κουμουνδούρου

συζητούσαν όμως το σπάσιμο
των υπερυπουργείων όπως του Οικονομίας

και του Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

ώστε να δημιουργηθούν
υπουργεία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο

Το κλειδί που θα ξεμπλοκάρει
τον κωδικό για την ολοκλήρωση του
παζλ αφορά στο στέλεχος που θα
αναλάβει τον εξίσου κρίσιμο για το
κυβερνών κόμμα ρόλο του προέδρου
της Βουλής Σύμφωνα με πληροφορίες

ο πρωθυπουργός έχοντας στόχο
να αποκαταστήσει την ομαλή συλλογική

λειτουργία της Βουλής μετά την
αποχώρηση από την προεδρία της
Ζωής Κωνσταντοπούλου προσανατολίστηκε

αρχικά στο να δώσει το τιμόνι

της προεδρίας στον μέχρι τώρα
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κάι επικεφαλής

του Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννη Δραγασάκη Ωστόσο εγκυρότατες

πληροφορίες υπογραμμίζουν
ότι ο κ Δραγασάκης είναι το πλέον

πιθανό να παραμείνει με ισχυρό ρόλο
και στο νέο σχήμα Εάν και εφόσον
καταλήξουν στη δημιουργία κύκλων
θα έχει την μπαγκέτα του οικονομικού
κύκλου Στο υπουργείο Οικονομικών
επιστρέφει όπως όλα δείχνουν ο
επικεφαλής των 53 τάση του ΣΥΡΙΖΑ

Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος
ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τους
εταίρους μετά την αποχώρηση του
Πάνη Βαρουφάκη.Ο Γιώργος Χουλια
ράκης ο οποίος παρέλαβε τον καυτό
φάκελο του υπουργείου Οικονομικών
στην υπηρεσιακή κυβέρνηση προορίζεται

για τη θέαπ υφυπουργού παρά

τω πρωθυπουργώ με την αρμοδιότητα

παρακολούθησης της πορείας

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με τον ίδιο
κορμό το
νέο σχήμα
Παραμένουν στο οικονομικό επιτελείο
ο Ευ Τσακαλώτος και ο Γ Σταθάκης Σε
κρίσιμα υπουργεία Βούτσης Σκουρλέτης και
Κατρούγκαλος Σε θέση-κλειδί ο Γ Χουλιαράκης

υλοποίησης των μνημονιακών δε
αμεύσεων Στο Οικονομικών χωρίς
αλλαγή πόστου οι Δημήτρης Μαρδας
και Τρύφων Αλεξιάδης για τα φορολογικά

Σταθερά στο υπουργείο Οικονομίας
λέγεται ότι παραμένει ο Γιώργος

Γιώργος
Σταθάκης
Παραμένει
σταθερά στο
υπουργείο
Οικονομίας

Σταθάκης αν και στα σκαριά είναι το
απάστμο του υπουργείου και η μεταξύ

άλλων αναβάθμιση του Χρήστου
Σπίρτζη σε υπουργό Υποδομών
Μεταφορών

Στο απάσιμο οδηγείται και το Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης όπου
ο Πάνος Σκουρλέτης μπορεί να αναχωρήσει

γιατο υπουργείο Εσωτερικών

Ευκλείδης
τοακαλώτος
Επιστρέφει όπως
όλα δείχνουν
στο υπουργείο
Οικονομικών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΟΤΑΚΗ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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εφόσον ο Νίκος Βουτσης συμφωνηθεί
να αναλάβει την προεδρία της Βουλής
ακούγεται πάντως και π πιθανότητα

να αναλάβει ο Δημήτρης Βίτσας
Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου

Ασφαλείας δηλαδή με ενισχυμένες

αρμοδιότητες μπορεί να τεθεί
ο Πάνος Κομμένος διευρύνοντας το
χαρτοφυλάκιο του υπουργού Αμυνας
Συντονιστικό ρόλο στον ίδιο κύκλο
ενδέχεται να έχει ο Δ Βίτσας

TUdPYOS
Κατρούνκαλοβ

Δεδομένη
θεωρείται

η συμμετοχή
του στη νέα
κυβέρνηση

Στο υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι
θα παραμείνει ο Π Κουρουμπλής αν
και ακούστηκε και μια δεύτερη εναλλακτική

πρόταση Ανοιχτή είναι η
συζήτηση γιατο υπουργείο Παιδείας
καθώς το κλειδί της απάντησης
αφορά στην παραμονή ή όχι του Αριστείδη

Μπαλτά συζητείται εν τω μεταξύ

η αξιοποίηση είτε του κ Γαβρό
γλου ψηφοδέλτιο Επικρατείας είτε
του κ Δουζίνα επίσης πανεπιστημιακού

βουλευτή πλέον στην Α Πειραιά

Στη θέση της αναπληρώτριας
υπουργού Εργασίας επανέρχεται εκτός
απρόοπτου η Ράνια Αντωνοπούλου
όπως και η Ελενα Κουντουρά Τουρι
αμού Ο κ Κομμένος έχει προτείνει
την παραμονή του υπηρεσιακού
υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Ζώη

flavos
Σκουρλέ-rns
Δεν αποκλείεται

να αναλάβει
το υπουργείο

Εσωτερικών

ενώ ο κ Τσίπρας έχει ζητήσει επίσης
στον κ Μουζολα να διατηρήσει τα
ηνία της μεταναστευτικής πολιτικής

Μία από τις εκπλήξεις μπορεί να
είναι π αναβάθμιση της Ολγας Γερο
βασίλη σε υπουργό π.χ Εσωτερικών
όπου ήταν και αρμόδια τομεαρχπς
αν και πολλοί εκτιμούν ότι λειτούργησε

με αποτελεαματικό τρόπο ως
κυβερνητική εκπρόσωπος Γιατο Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων προορίζεται ο

Γαβριήλ Σακελλαρίδης ενώ υπουργός
Εξωτερικών θα παραμείνει εκτός
απρόοπτου ο Ν Κοτζιάς

Υπουργός Επικρατείας όπως και
στο προηγούμενο σχήμα ο Νίκος
Παππάς εκ των εξ απορρήτων του
Αλ Τσίπρα ο Αλέκος Φλαμπουραρπς
και ο Τέρενς Κουίκ που κάνει τη γέφυρα

της συνεννόησης και του συντονισμού

των πολιτικών ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ

Nîkos
BoÛTons
Πιθανόν va

αναλάβει την
προεδρία της

BouÄns ή

κρίσιμο
υπουργείο

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
που θα

ξεμπλοκάρει
την ολοκλήρωση

του κυβερνητικού

παζλ αφορά
στο στέλεχος
που θα αναλάβει

τον κρίσιμο

ρόλο του
προέδρου της
Βουλής
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Εξήντα επίορκοι γιατροί
επιστρέφουν στις θέσεις τους

ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

φάκελοι για επίορκους περιμένουν
να εξεταστούν στο Κεντρικό
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΣΥ

Ποινές που επιβάλλονται στους επίορκους γιατρούς
Από επίπληξη ή πρόστιμο μέχρι και
αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

ΤΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ενας στους
τέσσερις
ασθενείς δίνει
φακελάκι ίίίί Ποσά που πληρώνονται

ετησίως
για φακελάκια

στην Υγεία

Ακέφαλο το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
λόγω συνταξιοδότησης του δικαστικού που
ήταν πρόεδρος Παγώνει γι αυτόν τον λόγο
η διαδικασία ελέγχου και έτσι οι εμπλεκόμενοι
γιατροί πιάνουν πάλι δουλειά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΟΣ

Διαστάσεις

χιονοστιβάδας παίρνουν

οι περιπτώσεις επίορκων
γιατρών οι οποίοι επιστρέφουν

στα νοσοκομεία κάνοντας χρήση
του νόμου Κατρούγκαλου

Στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

γιατρών του ΕΣΥ εκκρεμούν
τουλάχιστον 60 υποθέσεις λόγω
συνταξιοδότησης του δικαστικού
που ήταν πρόεδρος Μέχρι να οριστεί
αντικαταστάτης του οι υποθέσεις
δεν εξετάζονται και οι γιατροί επιστρέφουν

στις θέσεις τους όπως
ιΐροβλέπουν οι νόμοι 4325 και 4332
του 2015

Η νομοθεσία ορίζει ότι η αναστολή

άσκησης των καθηκόντων του
γιατρού αίρεται αυτοδίκαια στην πε

ρίυτωση που το Κεντρικό Πειθαρχικό
Συμβούλιο δεν αποφαστ'σει μέσα σε
30 μέρες Η σχετική προθεαμία μπορ

ί να παραταθεί μέχρι την πρώτη

συνεδρίαση του Συμβουλίου και εντός
συγκεκριμένων χρονικών ορίων

Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί

το αρμόδιο πειθαρχικό
συμβούλιο ή υφίσταται αντικειμενική

αδυναμία να συνεδριάσει για να
αποφασίσει κατά τα ανωτέρω περί
της θέσης σε δυνητική αργία η σχετική

προθεαμία για τη γνωμοδότηση
του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρατείνεται

μέχρι την πρώτη συνεδρίαση
του και πάντως όχι μετά τη 1 5η

Σεπτεμβρίου 201 5

Κάνοντας χρήση των συγκεκριμένων

διατάξεων επέστρεψε στο
νοσοκομείο Ευαγγελισμός χειρουργός

ο οποίος είχε συλληφθεί πέρυσι
να παίρνει φακελάκι καθώς

και χειρουργός του νοσοκομείου
Παίδων ο οποίος είχε υποπέσει το
201 1 σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα

Είναι ντροπή να βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις

σχολίασε χθες στο Εθνος π Ματί
να Παγώνη πρόεδρος του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου Π1Σ
και πρόεδρος της Ενωσης νοσοκομειακών

γιαχρών Αττικής ΕΙΝΑΠ
Σύμφωνα με την κ Παγώνη τουλάχιστον

60 φάκελοι με υποθέσεις
επίορκων γιατρών εκκρεμούν στο
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο το
οποίο δεν έχει συνεδριάσει από τον
περασμένο Ιούνιο Οι πληροφορίες
ωστόσο αναφέρουν ότι η εμπλοκή
θα ξεπερασιεί καθώς αναμένεται
διορισμός προέδρου από το Νομικό
Συμβούλιο ίου Κράτους μέσα στις
επόμενες μέρες

Σε περίιτιωση που οι γιατροί κριθούν

ελεγκτέοι οι ποινές θα ισχύσουν

άσχετα εάν έχουν στο μεταξύ

éé
Χειρουργός του Ευαγγελισμού

που συνελήφθη

πέρυσι να παίρνει

φακελάκι επέστρεψε

στη θέση του

επιστρέψει στη θέση τους με τον
νόμο Κατρούγκαλου Για να αποφευχθεί

η ανωμαλία και η γραφειοκρατία
με το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

η κ Παγώνη προτείνει να
κρίνονται οριστικά οι υποθέσεις στο
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
ΠΙΣ το συμβούλιο είναι αδιάβλητο
και επιβαλλει πολύ πιο αυστηρές
ποινές σημειώνει η πρόεδρος του

Η διαδικασία που τηρείται σήμερα
σε περίπτωση που κάποιος γιατρός

υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό

παράπτωμα είναι η εξής Με
διοικητική πράξα τίθεται σε δυνητική

αργία λαμβάνοντας ένα μέρος
των αποδοχών του

Η υπόθεση παραπέμπεται στο
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο το
οποίο γνωμοδοτεί για την αργία
απαλλάσσοντας τον γιατρό ή επι
βάλλοντάς του πειθαρχική ποινή

Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν

σε έναν γιατρό κυμαίνονται
αναλογα με την πράξη που του καταλογίζεται

Μπορεί να είναι έγγραφη
επίπληξη πρόστιμο μέχρι των

αποδοχών δέκα μηνών διακοπή του
δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας

για καταληψη θέσης ανώτερου
βαθμού προσωρινή παύση μέχρι
και δύο χρόνια ή οριστική παύση
και η αφαίρεση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος
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08 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0 Ευκλείδης Υπουργός Καθήκοντα Στις θέσεις Υπουργός Ynouovôc Στη θέση του

Τσακαλώτος θα Οικονομίας και υπουργού των υπουργών Παραγωγικής Εσωτερικών υπουργού

Ποιοι και επιστρέψει στη θέση του Υποδομών θα Εργασίας θα Επικρατείας θα Ανασυγκρότησης θα επιστρέψει Υγείας θα

υπουργού Οικονομικών βρεθεί για δεύτερη συνεχίσει να παραμείνουν οι θα είναι πάλι για ακόμα μία παραμείνει

πού πλαισιωμένος από τους θητεία ο Γιώργος ασκεί ο Γιώργος Νίκος Παππάς ο Πάνος θητεία ο Νίκος πιθανότατα ο

Δημήτρη Μάρδα και
Τρύφωνα Αλεξιάδη

Σταθάκης Κατρούγκαλος και Αλέκος
Φλαμπουράρης

Σκουρλέτης Βούχσης Παναγιώτης
Κουρουμπλής

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΟΣΤΑ

Οι εκίΐογες έβγαλαν
ανασχηματισμό και
υπουργείο Μνημονίου
Γύρω

γύρω Σεπτέμβριος και
σιην κυβέρνηση Ιανουάριος
Με τα ίδια δομικά υλικά της

πρώτης συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝ.ΕΛ σκοπεύει να δημιουργήσει το
βασικό πυρήνα του νέου Υπουργικού
Συμβουλίου ο πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας που στρέφεται προς
την ομάδα των κορυφαίων συνεργατών

του για να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά

Παρά το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική

Ομάδα της Κουμουνδούρου
ανανεώθηκε σε μεγάλο βαθμό ελέω
των αναχωρητών του Παναγιώτη
Λαφαζάνη ο κ Τσίπρας δεν φαίνεται

διατεθειμένος να κάνει κάποια
μεγάλη έκπληξη επιλέγοντας στα
βασικά πόστα της νέας συγκυβέρ
νπσης πρόσωπα που βρέθηκαν στο
πλευρό του σε ολόκληρη τπ διάρκεια

του αέναου κύκλου της διαπραγμάτευσης

με τους Ευρωπαίους
εταίρους

Η ορκωμοσία
Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται

να γίνουν το αργότερο μέχρι το
μεσημέρι προκειμένου η ορκωμοσία
των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου

να πραγματοποιηθεί μέσα στην
ημέρα Αρχής γενομένης από τη θέση
του νέου Προέδρου της Βουλής ο κ

Τσίπρας έχοντας καεί το τελευταίο
οκτάμηνο από την επιλογή της Ζωής
Κωνσταντοπούλου προσανατολίζεται

και θα προτείνει έναν από τους
πλέον στενούς συνομιλητές του

Τον πρώην αντιπρόεδρο της συ
γκυβέρνπσπς και επικεφαλής του
ψηφοδελτίου Επικρατείας Γιάννη
Δραγασάκη ο οποίος συγκεντρώνει
την ευρεία αποδοχή των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων
Ελλήνων και διαθέτει παράλληλα
σημαντικά ερείσματα στο εσωτερικό
των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Οσον αφορά σε αυτό καθαυτό το
κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουρ

D
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ
dgatsios@e-typos.com

γός φαίνεται πως καταλήγει στην
πεπατημένη του μία από τα ίδια
με τις επιλογές σε θέσεις-κλειδιά να

παραπέμπουν σε βουτιά στο πρόσφατο

παρελθόν υηό το πρίσμα και
της επιτακτικής ανάγκης να παραμένουν

αλώβητες οι εσωκομματικές
ισορροπίες Οι τελικές πινελιές γύρω
από τα πρόσωπα που θα κληθούν να
στελεχώσουν το νέο Υπουργικό Συμβούλιο

μπήκαν σε χθεσινοβραδινή
σύσκεψη υπό τον κ Τσίπρα με το
γύρο των τηλεφωνημάτων να ξεκινά
νωρίς σήμερα το πρωί

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες

αμετακίνητοι στις θέσεις
τους θα παραμείνουν οι Ευκλείδης
Τσακαλώτος Γιώργος Σταθάκης
Νίκος Παππάς Πάνος Σκουρλέτης
Αλέκος Φλαμπουράρης Γιώργος

ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ

Σύμφωνα με
πληροφορίες ο κ Τσίπρας
και οι στενοί συνεργάτες
του προσανατολίζονται
και στο σπάσιμο
μεγάλων υπουργείων
Ετσι δεδομένη
πρέπει να θεωρείται
η αυτόνομη πλέον
πορεία των υπουργείων
Αγροτικής Ανάπτυξης
μέχρι τώρα αποτελεί
κομμάτι του υπερ
υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
και Ναυτιλίας μέχρι
τώρα αποτελεί κομμάτι
του υπερ-υπουργείου
Οικονομίας και
Υποδομών

Κατρούγκαλος Παναγιώτης Κουρουμπλής

και Νίκος Βούτσης με
τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ να ποντάρει πολλά στη δημιουργία

ενός υπερ-υπουργείου το
οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τα
μνημονιακά ζητήματα την εφαρμογή

της συμφωνίας και τα ανοιχτά
μέτωπα-φωτιά της Αθήνας με τους
πιστωτές

Οπως στην Πορτογαλία
Πηγές της Κουμουνδούρου αποδίδουν

τη συγκεκριμένη ιδέα στον κ
Τσακαλώτο με την πρακτική να έχει
εφαρμοστεί στο πρόσφατο παρελθόν

στην Πορτογαλία ύστερα από
κατευθύνσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι

της τρόικας
Ο υπουργός που θα κληθεί να

αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο
στη σκέψη του πρωθυπουργού

βρίσκονται ήδη δύο-τρία πιθανά
ονόματα με πιθανότερο τον κ Χου
λιαράκη θα έχει την αρωγή μιας ευρείας

ομάδας τεχνοκρατών η οποία
θα λαμβάνει εντολές από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό

Παράλληλα ο υπερ-υπουργός θα
έχει πρόσβαση σε όλους τους φακέλους

των υπουργείων οι πολιτικές
των οποίων σχετίζονται άμεσα με
την εφαρμογή της νέας συμφωνίας
προκειμένου να μην παρατηρούνται
καθυστερήσεις

Πέρα από τις υποχρεώσεις που
εκπορεύονται από το Μνημόνιο
στόχος της νέας κυβέρνησης είναι
με το τέλος της τετραετίας να έχει
αφήσει το στίγμα της σε κρίσιμους
για τη χώρα τομείς Οπως η Υγεία η
Παιδεία και η Δημόσια Διοίκηση

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα
κινηθεί και ένα μεγάλο μέρος των
μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής

που θα αρχίσουμε να τρέχουμε
από αύριο κιόλας σημείωσε στον
Ελεύθερο Τύπο στενός συνεργάτης
του κ Τσίπρα

► ►ΤΣΙΠΡΑΣ-ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Συνάντηση
εταίρων για
να κλείσει
το σχήμα

ΤΑ ΝΕΑ ονόματα του κυβερνητικού
σχήματος συζητήθηκαν και στην κατ
ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού
με τον Πάνο Καμμένο νωρίς χθες
στο μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ Στο διάλογο που είχαν
μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ο
κ Τσίπρας υποστήριξε και πάλι πως ο
ορίζοντας της νέας κυβέρνησης είναι
αυτός της τετραετίας παρά το γεγο
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ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 09

Στη θέση του
αναπληρωτή
υπουργού
Μεταναστευτικής
Πολιτικής θα
παραμείνει ο

υπηρεσιακός
Γιάννης Μουζαλας

Υπουργός Εθνικής
Αμυνας ξανά ο
Πάνος Κομμένος
ο οποίος δεν
αποκλείεται να
αναλάβει θέση
αντιπροέδρου

Στη θέση του
υπουργού
Εξωτερικών
φαίνεται πως
θα παραμείνει ο
Νίκος Κοτζιάς

Για το υπουργείο
Παιδείας
παίζουν οι

Αριστείδης
Μπαλτάς
Κωνσταντίνος
Γαβρόγλου

Στις θέσεις τους θα
επιστρέψουν ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης
Νίκος Παρασκευόπουλος
και ο αναπληρωτής
υπουργός για θέματα
Υποδομών Χρήστος
Σπίρτζης

Αμετακίνητος θα
είναι ο υπουργός
Επικρατείας
για θέματα
αντιμετώπισης
της διαφθοράς
Παναγιώτης
Νικολούδης

Στη θέση της
αναπληρώτριας
υπουργού για
θέματα κοινωνικής
αλληλεγγύης θα
παραμείνει η Θεανώ
Φωτίου

Αναπληρώτρια
υπουργός για
θέματα ανεργίας
θα βρεθεί και
πάλι η Ράνια
Αντωνοπούλου

Από τη συνάντηση των
κυβερνητικών εταίρων

νός ότι η κοινοβουλευτική δύναμη της
συγκυβέρνησης είναι σαφώς πιο αδύναμη

από το 1 62 της προηγούμενης
Βουλής

Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα
έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε

σε βάθος χρόνου Εχουν διαψευστεί
όσοι έφτιαξαν σχέδια επί χάρτου για
σενάρια παρένθεσης Αποδείχτηκε ότι
η επιθυμία του ελληνικού λαού είναι

να κάνουμε μια τομή με όσα συνέβησαν
τα τελευταία χρόνια και να

προχωρήσουμε

μπροστά
Τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία

με σταθερά βήματα και μέσα σε ένα
βάθος τετραετίας να υλοποιήσουμε
τη βασική μας δέσμευση που είναι να
δώσουμε τον έντιμο αγώνα και να

ματώσουμε

εάν χρειαστεί για να σταματήσει

ο λαός μας να ματώνει ανέφε¬

ρε ο κ Τσίπρας απευθυνόμενος στον
πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Το σημαντικό είναι να πετύχουμε τη

σταθερότητα Αμα πετύχουμε τη σταθερότητα

γρήγορα και έρθει η ελπίδα
στον ελληνικό λαό τα πράγματα θα
πάνε πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε

Στενοχωρήσαμε κάποιους αλλά τι
να κάνουμε ήταν π απάντηση του
Πάνου Κομμένου
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Προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας

Στα 890 εκατ n
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ

Στα
890 εκατ ευρώ κλείδωσε

η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ

προς τους συμβεβλημένους

ιδιώτες παρόχους υγείας
για το 20 1 5 Θα παραμείνει μάλιστα

παγωμένη μέχρι και το
2018 παρά την αύξηση του ΦΠΑ
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες
από 13 στο 23 για ορισμένες

κατηγορίες παροχών και ανεξάρτητα
από τις ανάγκες των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ
Σε περίπτωση υπέρβασης της

δαπάνης σύμφωνα με την υπουργική

απόφαση που υπογράφει ο

υπουργός Υγείας Θάνος Δημό
πουλος οι πάροχοι θα υποχρεω¬

θούν σε claw back και rebate
Όπως αναφέρεται στην απόφαση
η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα
συγκεκριμένα επιτρεπόμενα όρια
ισχύουν μέχρι και το 2018

Πιο αναλυτικά το ετήσιο όριο
δαπάνης για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ στις
ιδιωτικές κλινικές ανέρχεται σε
235 εκατ ευρώ με αντίστοιχο
μηναίο όριο στα 19.583.333 ευρώ
στα Κέντρα Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης

σε 51 εκατ ευρώ με αντίστοιχο

μηνιαίο όριο τα 4.250.000
ευρώ Στις ιδιωτικέςψυχιατρικές

κλινικές το επιτρεπόμενο όριο
δαπάνης για το 2015 διαμορφώνεται

σε 45 εκατ ευρώ 3.750.000
μηνιαίο όριο δαπάνης για τους
φορείς υποστήριξης αναπηρίας
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα
3 εκατ με 250.000 μηνιαίο όριο
δαπάνης και 50 εκατ για τους
φορείς υποστήριξης αναπηρίας

Σε περίπτωση υπέρβασης της
δαπάνης σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση που υπογράφει

ο υπουργός Υγείας
Θάνος Δημόπουλος οι πάροχοι
θα υποχρεωθούν σε claw back
και rebate

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με 32 εκατ το μηναίο όριο

Στα 302 εκατ ευρώ έκλεισε
η ετήσια δαπάνη για τις διαγνωστικές

υπηρεσίες και πράξεις
διαγνωστικών εργαστηρίων μη
νιαίο όριο δαπάνης στα
25.166.667 στα 26.100.000 για
γιατρούς κατά πράξη στα 62 εκατ
ευρώ για φυοικοθεραπευτήρια
και φυοικοθεραπευτές στα 6 εκατ

για υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης

και αποθεραπείας
ανοιχτής περίθαλψης και
1 10.000.000 ευρώ για υπηρεσίες
μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης
και μονάδων τεχνητού νεφρού
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• Πλαφόν ΕΟΠΥΥ Σταθερό ετήσιο
πλαφόν ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ
έως και το 2018 θέτει το υπουργείο
Υγείας για τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ σε
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών Σελ 8

Κλινικές κατά πλαφόν από ΕΟΠΥΥ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σταθερό ετήσιο πλαφόν ύψους 890
εκατομμυρίων ευρώ θέτει χο
υπουργείο Υγείας για τις δαπάνες
του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας

έως και το 2018 Η υπέρβαση
του πλαφόν επιβαρύνει εξ ολοκλήρου

τους παρόχους αφού
ισχύει και για τα επόμενα τρία
χρόνια το μέτρο του clawback
αυτόματη επιστροφή της υπέρβασης

και το οποίο σε κάποιες
κατηγορίες παρόχων το 2014
έφτασε στο 50 του κόστους των
υπηρεσιών που παρείχαν σε
ασφαλισμένους Πονοκέφαλος
για τους παρόχους είναι και η αύξηση

του ΦΠΑ από 13 σε 23
που ουσιαστικά σημαίνει νέες
μειώσεις στα κέρδη τους

Ειδικότερα χθες δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
η υπουργική απόφαση για τα επιτρεπόμενα

όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ

σε συμβεβλημένους με τον
Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών

υγείας για τα έτη 2015
2016 2017 και 2018 Σύμφωνα με
την υπουργικό απόφαση το ετήσιο
όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥγια υπηρεσίες

κλειστής περίθαλψης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ανέρχεται στα 384 εκατομμύρια
ευρώ 32 εκατ ευρώ μηνιαίο όριο
εκ των οποίων τα 235 εκατ ευρώ
αφορούν υπηρεσίες νοσηλείας
ιδιωτικών γενικών κλινικών τα
51 εκατ κέντρα αποκατάστασης
και τα 45 εκατ ευρώ ιδιωτικές
ψυχιατρικός κλινικές Οι δαπάνες
για υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης

ορίζονται έως και το 2018
στα 506,1 εκατ ευρώ ετησίως εκ
των οποίων τα 302 εκατ είναι για
διαγνωστικές εξετάσεις τα 62
εκατ ευρώ για φυσικοθεραπείες

Σταθερό ετήσιο πλαφόν 890
εκατ ευρώ θέτει το υπ Υγείας

Αφορά δαπάνες νια
ιδιωτικούς παρόχους
Για τα επόμενα τρία
χρόνια θα ισχύει το
μέτρο του clawback
Πονοκέφαλος
η αύξηση του ΦΠΑ
και τα 1 10 εκατ ευρώ για Μονάδες
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού

Νεφρού
Για τις ιδιωτικές κλινικές αλλά

και για άλλες κατηγορίες υπηρεσιών

το όριο δαπάνης παραμένει
το ίδιο με το 2014 και σύμφωνα
με τους παρόχους δεν έχει καμία
σχέση με την πραγματικότητα
Οπως ανέφερε στην Κ o πρόεδρος

της Πανελλήνιας Ενωσης
Ιδιωτικών Κλινικών Γρηγόρης Σα
ραφιανός το 2014 οι ιδιωτικές κλινικές

παρείχαν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους

ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων

ευρώ όταν το όριο ήταν
235 εκατ ευρώ Τα όρια που τί¬

θενται είναι εξωπραγματικά και
δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες

και τις προτιμήσεις των ασφαλισμένων

σημειώνει και προσθέτει
Εκτιμούμε δε ότι μόνο τα 35

εκατομμύρια ευρώ από τα 235
εκατ ευρώ θα πάνε στην αύξηση
του ΦΠΑ από 13 στο 23 Η
Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών

σε συναντήσεις που είχε
το τελευταίο διάστημα τόσο με τη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ όσο και με
ανώτατα στελέχη του υπουργείου
Οικονομικών έχει ζητήσει είτε να
εξαιρεθεί ο ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό

είτε αυτός να αυξηθεί ισόποσα

Το βασικό όμως που ζητάμε
είναι κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται

να πληρώνεται
Το ίδιο αίτημα εκφράζει και ο

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών
Διαγνωστικών Κέντρων που ετοιμάζεται

να διεκδικήσει να τεθεί
αυτός ο όρος στη νέα σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ όποτε καταλήξουν
τα δύο μέρη σε αυτή Οπως αναφέρει

στην Κ ο πρόεδρος τρυ
Συνδέσμου Γιώργος Βουγιούκας
το 2014 τα διαγνωστικά κέντρα

και εργαστήρια πραγματοποίησαν
εξετάσεις σε ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ ύψους 580 εκατομμυρίων
ευρώ έναντι 302 εκατ ευρώ όριο
δαπάνης Μάλιστα για τα διαγνωστικά

κέντρα της Αττικής το
κούρεμα λόγω υπέρβασης του

προϋπολογισμού φτάνει το 60
Στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης

είναι και η ανακοστολόγηση
των διαγνωστικών εξετάσεων

Ηδη ο ΕΟΠΥΥ από τον Απρίλιο
έχει αποστείλει στους παρόχους

πρόταση ανακοστολόγησης
η οποία προβλέπει μείωση της
τάξεως του 20 κατά μέσο όρο
στις τιμές των 54 πιο δαπανηρών
εξετάσεων και οριζόντια μείωση
5 για άλλες 640
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Ανοίγει το μέτωπο
με τέσσερις μεγάλες
επαγγελματικές ομάδες
Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για εμπόρους
φαρμακοποιούς αρτοποιούς και ανελαδοτρόφους

Οι ρυθμίσεις και οι θιγόμενοι

Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΛΝΙΦΑΒΑ

Αντιμέτωπη με τέσσερις μεγάλες
επαγγελματικές ομάδες που
αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες
αυτοαπασχολούμενους και

μισθωτούς

θα βρεθεί το αμέσως
προσεχές διάστημα η κυβέρνηση

καθώς θα κληθεί να εφαρμόσει

τα μέτρα εκείνα της
εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ που
αποτέλεσαν το μεγαλύτερο σημείο

τριβής των δανειστών με
την κυβέρνηση Ν.Δ ΠΑΣΟΚ
το 2014 Φαρμακοποιοί αρτοποιοί

αγελαδοτρόφοι και μικρομεσαίοι

λιανέμποροι είναι οι
επαγγελματικές κατηγορίες που
αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο

πλήγμα από τις αλλαγές
στις αντίστοιχες αγορές οι

οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν

το επόμενο διάστημα
αλλαγές οι οποίες σταδιακά αναμένεται

να επιφέρουν σημαντικές
ανακατατάξεις στον λια

νεμπορικό χάρτη της χώρας
To μεγαλύτερο και πιο δύσκολο

μέτωπο αναμένεται να είναι
αυτό των φαρμακοποιών καθώς
η κυβέρνηση καλείται βάσει
του μνημονίου αφενός να απελευθερώσει

το ιδιοκτησιακό καθεστώς

των φαρμακείων και
αφετέρου να επιτρέψει την πώληση

των μη υποχρεωτικώς συν
ταγογραφοϋμενων φαρμάκων
ΜΥΣΥΦΑ και από καταστήματα
που δεν είναι φαρμακεία όπως

για παράδειγμα τα σούπερ μάρ
κετ Για το μεν πρώτο ο νόμος
4336/2015 για τη νέα δανειακή
σύμβαση προβλέπει ότι με κοινή
απόφαση των υπουργών Υγείας
και Οικονομίας Θα καθορισθούν
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως

φαρμακείου Αν και στον
νόμο δεν υπάρχει συγκεκριμένο

Οι αλλαγές σταδιακά
αναμένεται να επιφέρουν

σημαντικές
ανακατατάξεις
στονλιανεμπορικό
χάρτη της χώρας

χρονοδιάγραμμα ο πρώην
υπουργός Οικονομίας Γ Σταθά
κης στην τελευταία συνέντευξη
Τύπου που έδωσε πριν από την
παραίτηση της προηγούμενης
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
ανέφερε ότι η απόφαση αυτή
πρέπει να εκδοθεί τον Οκτώβριο
Μέχρι τον Δεκέμβριο εξάλλου
n κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει

την απελευθέρωση
της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ έτσι
ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ έως
τον Ιούνιο του 2016

Με τις δύο αυτές αλλαγές αναμένεται

να εισέλθουν στην αγορά
του φαρμάκου μεγάλες λιανεμ

πορικές αλυσίδες κυρίως από
τον κλάδο των σούπερ μάρκετ
οι οποίες έτσι κι αλλιώς από το
2010 έχουν διατυπώσει σχετικό
αίτημα Αυτό σημαίνει ανακατανομή

της πίτας των 3,5 δισ
ευρώ που υπολογίζεται ότι είναι
σήμερα ο τζίρος των περίπου
1 1 000 φαρμακείων και της πίτας
των ΜΥΣΥΦΑ που υπολογίζεται
σε 350 εκατ ευρώ

Το δεύτερο μέτωπο είναι
αυτό των αγελαδοτρόφων σι
οποίοι έχουν και μερικώς τη στήριξη

ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών
Η ρύθμιση βάσει της

οποίας η διάρκεια ζωής του παστεριωμένου

γάλακτος γνωστό
ως φρέσκο θα καθορίζεται
από την ίδια τη βιομηχανία και
όχι κεντρικά από την πολιτεία
σήμερα είναι στις 7 ημέρες μεταφράζεται

σε διευκόλυνση των
εισαγωγών αγελαδινού γάλακτος
Κάτι που αναμένεται να έχει θετική

επίπτωση στην τσέπη του
καταναλωτή αλλά είναι πιθανό
να συρρικνώσει περαιτέρω την
ελληνική αγελαδοτροφία Στα
τέλη του 2014 ο αριθμός των
αγελαδοτρόφων είχε υποχωρήσει
κάτω από τις 3.000

Ανακατανομή της πίτας αναμένεται

και στην αγορά ψωμιού
καθώς το μνημόνιο περιλαμβάνει
περαιτέρω βήματα προς την απελευθέρωση

Η χρήση του όρου
αρτοποιείο όχι μόνο από τους
παραδοσιακούς φούρνους ξε

Su

Ιδρυση φαρμακείων
και από μη

φαρμακοποιούς

Πώληση μη
υποχρεωτικώς συντα

γογραφούμενων
φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ
και εκτός φαρμακείων

11.315
φαρμακείο
και

10.700
φαρμακοποιοί

Καθορισμός
διάρκειας ζωής
παστεριωμένου

γάλακτος από τον
παρασκευαστή

βιομηχανία

3.686
παραγωγοί
αγελαδινού
γάλακτος και
αρκετές
ελληνικές
γαλακτοβιομηχανίες

Θα επιτρέπεται
η χρήση του όρου

αρτοποιείου και σε
επιχειρήσεις bake off

Πώληση άρχου
από όλα τα καταστήματα

τροφίμων

Κ

•y
15.000
αρτοποιεία

Εκπτώσεις
όλο τον χρόνο

4
Πιθανότητα
λειτουργίας

των καταστημάτων
όλες~τις Κυριακές

του έτους

160.000
μικρομεσαίες
λιανεμπορικές
επιχειρήσεις

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

περνούν τις 15.000 σε όλη την
Ελλάδα αλλά και η δυνατότητα
πώλησης άρτου από όλα τα καταστήματα

τροφίμων αναμένεται
να δημιουργήσει νέα δεδομένα
στον κλάδο ο οποίος βρίσκεται
σε διαρκή ανάπτυξη

Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως
που δεν απαντάται ακόμη τουλάχιστον

από το μνημόνιο αλλά
μένει να απαντηθεί από την ελληνική

δικαιοσύνη είναι το ζή¬

τημα της κυριακάτικης λειτουργίας
των καταστημάτων θέμα το

οποίο είχε προκαλέσει σημαντικές
τριβές και στο εσωτερικό της κυβέρνησης

που είχε προκύψει από
τις εκλογές του 2012 Οι δανειστές
έχουν ζητήσει πλήρη απελευθέρωση

όμως αυτό που τελικώς
συμφωνήθηκε είναι τα όποια μέτρα

να ληφθούν μετά την έκδοση
σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο

της Επικρατείας
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Ασφυκτικές προθεσμίες και ανοικτά μέτωπα
Αμεση εφαρμογή του μνημονίου ζητούν Μέρκελ και Γιούνκερ που θα συναντήσουν αύριο τον Τσίηρα
Δύσκολη προδιαγράφεται η αμέσως επόμενη
περίοδος για τη συγκυβέρνηοη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο οποίος
ορκίστηκε χθες ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου Το κεντρικό

μήνυμα που εκπέμπεται από τις ευρωπαϊκές

πρωτεύουσες προς την Αθήνα είναι
ότι θα πρέπει άμεσα n κυβέρνηση να αρχίσει
να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
με το νέο μνημόνιο όπως η μεταρρύθμιση
στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό σύστημα
η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας οι αλ¬

λαγές που προτείνει ο ΟΟΣΑ για ισχυρές επαγγελματικές

ομάδες όπως οι φαρμακοποιοί
ενώ την ερχόμενη Πέμπτη στο Euroworking
Group θα πρέπει να καθοριστούν τα προαπαιτούμενα

που θα απελευθερώσουν τα 3
δισ που υπολείπονται από την προηγούμενη
δόση Την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης της
κυβέρνησης στην υλοποίηση των μνημονιακών
υποχρεώσεων αναμένεται να μεταφέρουν αύριο

στον κ Τσίπρα η Γερμανίδα καγκελάριος
Αγκελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Κσμισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με τους οποίους ο πρω¬

θυπουργός θα συναντηθεί στις Βρυξέλλες
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για το
προσφυγικό

Ο ίδιος ο κ Τσιπρας αντιλαμβάνεται απολύτως

ότι οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι και
καθοριστικοί για τη συγκυβέρνηση Χθες ως
άμεσες προτεραιότητες του προσεχούς διαστήματος

έθεσε τη σταθεροποίηση της οικονομίας

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
προκειμένου να ομαλοποιηθεί η λειτουργία
τους και τη διαπραγμάτευση για την απομείωση
του χρέους Οι προτεραιότητες αυτές καθο¬

ρίζουν και την τελική μορφή της νέας κυβέρνησης
καθώς το οικονομικό επιτελείο αναμένεται

να παραμείνει αμετάβλητο με τους
κ Ευκλ Τσακαλώτο και Γ Σταθάκη να διατηρούν

τα χαρτοφυλάκιά τους ενώ αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν

ο κ Γ Δραγασάκης Για την παρακολούθηση

της υλοποίησης των μνημονιακών
δεσμεύσεων και τον συντονισμό των επιμέρους
δράσεων συγκροτείται υφυπουργείο παρά τω
πρωθυπουργώ με επικρατέστερο για τη θέση
υφυπουργού τον κ Γ Χουλιαράκη Σελ 3
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Κυβέρνηση δύσκολων στοιχημάτων
Ο κ Τσίπρας έθεσε ως προτεραιότητες την ομαλοποίηση στις τράπεζες την οικονομική σταθερότητα και την ελάφρυνση χρέους

Γης ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Επαναλαμβάνοντας τη συνταγή του περασμένου
Ιανουαρίου και αποφασισμένο5 δεδομένου
ότι το άθροισμα των εδρών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του
το επέτρεψε να μη μπει σε διαδικασία συζή
Tnons διαπραγμάτευση με τα άλλα κοινοβουλευτικά

κόμματα ο κ Αλέξιε Tainpas ορκίσθηκε

χθε5 για δεύτερη φορά πρωθυπουργό5
0 κ Toinpas ζήτησε από τον Πρόεδρο Tns Δη
μοκρατία5 Προκόπη Παυλόπουλο η ορκωμοσία
Tns Kufépvnons του να γίνει το αργότερο μέχρι
αύριο το πρωί εηικαλούμενοβ το πιεστικό

χρονοδιάγραμμα

που διαμορφώνει η ανάγκη με
τάβασήε του oris Βρυξέλλε5 αύριο το μεσημέρι
για την έκτακτη Σύνοδο Kopuqms σχετικά με
το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα

Η διαδικασία διερευνητικών εντολών ônois
είχε ήδη προεξοφληθεί από το βράδυ Tns Κυ
ριακήε κατέστη επί Tns ouoias περιττή και
ανενεργή Ο κ Tompas που μετέβη στο Προεδρικό

Μέγαρο λίγο μετά Tis 6 μ.μ ενημέρωσε
τον κ Παυλόπουλο για τη συμφωνία του με
τον κ Πάνο Καμμένο επί του σχηματισμού κυβέρνησα

Φρονώ ότι υπάρχει δεδηλωμένη
πλειοψηφία πρόσθεσε εκτίμηση με την οποία
ο Πρόεδροε Tns Δημοκρατίαε συμφώνησε

Ο κ Toinpas είχε χθεβ τηλεφωνική επικοινωνία
με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ
και τον πρόεδρο Tns Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γι

ούνκερ από tous onoious δέχθηκε συγχαρητήρια
και συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο στο
περιθώριο Tns Συνόδου Κορυφήε Και παρά το
ότι η μετάβαση στη βελγική πρωτεύουσα γίνεται
με αφορμή τη διαχείριση των προσφυγικών
ροών είναι δεδομένο ότι στο επίκεντρο των
συναντήσεων με την καγκελάριο Μέρκελ και
τον κ Γιούνκερ θα βρεθεί η πορεία υλοποίησα
του νέου μνημονίου από τη νέα κυβέρνηση

Τα μηνύματα που φθάνουν στην Αθήνα από
Tis Βρυξέλλε5 και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
κέντρα αποφάσεων είναι σαφή οι εταίροι αναμένουν

άμεση και ταχεία υλοποίηση των συμφωνηθέντων

και υπό το πρίσμα αυτό η νέα

κυβέρνηση δεν έχει περίοδο xäpnos αλλά θα
πρέπει να δρομολογήσει άμεσα όλα εκείνα επί
των οποίων έχει συμφωνήσει και επί των οποίων
θα αξιολογηθεί πολύ σύντομα

Ο κ Toinpas μιλώντα5 χθεβ σε συνεδρίαση

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί
αύριο στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής με την κ Μέρκελ και τον
κ Γιούνκερ με αντικείμενο την
υλοποίηση του τρίτου μνημονίου

του πολιτικού οργάνου εκλογική5 ευθύνα του
ΣΥΡΙΖΑ έθεσε cos άμεσου5 orôxous tns επόμενα
περιόδου την αποκατάσταση Tns λειτουργίαε
των τραπεζών και Tns σταθερότητα στην οικονομία

ενώ gis πρώτη κρίσιμη μάχη προσδιόρισε

αυτήν Tns απομείωσα του xpéous και
μίλησε για μεγάλεε τομέε και μάχη με το σύστημα
Tns διαπλοκή5 Ολα αυτά διαμορφώνουν το
πλαίσιο εντόε του οποίου σχηματοποιείται η
νέα κυβέρνηση με τον κ Τσίπρα να εμφανίζεται
αποφασισμένοε τουλάχιστον στον κεντρικό
κορμό και στα καθοριστική5 σημασίαε χαρτοφυλάκια

να μην προχωρήσει σε μεγάλεε αλλαγέ5
ενώ θα καταργηθούν οι πολλέε θέσειε αναπλη¬

ρωτών υπουργών και θα συγκροτηθούν ανεξάρτητα

υπουργεία Ετσι το οικονομικό επιτελείο
αναφέρουν συνεργάτεε του δεν πρόκειται να
μεταβληθεί και οι κ Ευκλείδα ΤσακαλώτοΞ
και Γιώργοδ Σταθάκα αναμένεται να παραμείνουν

Otis θέσειε tous Προκειμένου να καταδειχθεί

το ενδιαφέρον Tns κυβέρνησα για την
υλοποίηση του νέου μνημονίου πρόκειται να
δημιουργηθεί ξεχωριστό υφυπουργείο με αρμοδιότητα

την παρακολούθηση του έργου και
τον συντονισμό των επιμέρου5 δράσεων το
οποίο θα υπάγεται απευθείαδ στον πρωθυπουργό
ή στον αντιπρόεδρο Tns κυβέρνησα Ο κ
TicopYOS Χουλιαράκα προορίζεται για τη θέση
του υφυπουργού Παράλληλα ο κ Γιάννα Δρα
γασάκα αναμένεται να παραμείνει cos αντι
πρόεδροε Tns κυβέρνησα αν και άλλεε πλη
ροφορίεε τον φέρουν να αναλαμβάνει πρόεδροε
Tns Βουλήε Ερώτημα εξακολουθεί να αποτελεί
ο véos unoupYös npoaraaias του Πολίτη καθώε
δεν αναμένεται επιστροφή του κ Γιάννη Πανούση
στο κυβερνητικό σχήμα ενώ το χαρτοφυλάκιο
έχει ζητήσει ο κ Καμμένοε να αναλάβει ο κ Τ
Κουίκ Οι υπόλοιποι βασικοί υπουργοί Tns προηγούμενα

κυβέρνησα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πρόκειται
να συμμετέχουν και στη νέα κυβέρνηση με
μικρέε μετακινήσει και προσθήκεδ ενώ από
την υπηρεσιακή κυβέρνηση θεωρείται ότι θα
διατηρηθεί στη θέση του ο αρμόδιοε για τη Μετανάστευση

unoupYàs Γιάννα Μουζάλαε

Με ίδιο αριθμό χαρτοφυλακίων στην κυβέρνηση συνεργασίας οι ΑΝΕ

Μία προοδευτική κυβέρνηση η
οποία θα συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε

αυτούς χους έξι μήνες
περιέγραψε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ
Π Κομμένος μετά τη συνάντηση
που είχε με τον επανεκλεγέντα
πρωθυπουργό κ Αλ Τσίπρα για τον
σχηματισμό κυβέρνησης Οι ΑΝΕΛ
αναμένεται να διατηρήσουν τον
αριθμό των χαρτοφυλακίων τους

στο νέο σχήμα με τον κ Καμμένο
στο υπ Αμυνας αν και χθες ο πρόεδρος

τους επεσήμανε ότι δεν διαπραγματευόμαστε

με καρέκλες ή

με οφίτσια Ενόψει της δύσκολης
συνέχειας ο κ Κομμένος κάλεσε
τους βουλευτές να αντιληφθούν
το μήνυμα του ελληνικού λαού για
εθνική ομοψυχία Εμείς δύο κόμματα

από διαφορετικούς χώρους

στην προοδευτική βέβαια κατεύθυνση

το αποδείξαμε Ελπίζω να
στηρίξουν την κυβέρνηση την
οποία επέλεξε ο ελληνικός λαός
Το μήνυμα του κ Κομμένου δεν είναι

προφανώς άσχετο και με την
κριτική που άσκησε εκ νέου ο επικεφαλής

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μ Σουλτς στην επιλογή του
πρωθυπουργού να συγκροτήσει κυ¬

βέρνηση εκ νέου με τους ΑΝΕΛ
Δυστυχώς ο κ Σουλτς για μία ακόμα

φορά κάνει παρέμβαση σια
εσωτερικά της χώρας μας Εμείς
δεν έχουμε καμία σχέση με ιπν
Ακροδεξιά και αυτό να το καταλάβει
ο κ Σουλτς όπως πρέπει να καταλάβει

όχι ο θεσμός τον οποίο εκπροσωπεί

τον υποχρεώνει να σέβεται
τις αποφάσεις ίων λαών
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Πλήρη εφαρμογή
του Μνημονίου III
ζητούν οι Βρυξέλλες
Της ανταποκρίτριας μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ως εντολή υλοποίησης των
μεταρρυθμίσεων

ερμηνεύουν το
εκλογικό αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες
καθιστώντας σαφές στη νέα κυβέρνηση

ότι απαιτείται η ταχεία
και πλήρης εφαρμογή του τρίτου
μνημονίου Στο σημείο αυτό έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση ο πρόεδρος της
Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
στην επιστολή που έστειλε χθες
στον κ Τσίπρα εκφράζοντας τη
βεβαιότητα ότι θα σχηματιστεί
γρήγορα κυβέρνηση και ότι θα

προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος

στήριξης και σταθερότητας
Η Ελλάδα χρειάζεται τη

στήριξη όλων των κομμάτων και
έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

προκειμένου να επιστρέψει

Επιστολή στον κ Τσίπρα

έστειλε ο κ Γιούνκερ

εκφράζοντας τη
βεβαιότητα

ότι θα σχηματιστεί

γρήγορα κυβέρνηση

Συγχαρητήρια
καιαπόΠούττν

η εμπιστοσύνη στους Ελληνες και
στην ελληνική οικονομία ανέφερε
ο κ Γιούνκερ ο οποίος είχε και
τηλεφωνική επικοινωνία με τον
κ Τσίπρα Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής

κ Σχοινάς τόνισε εξάλλου
ότι η Ελλάδα δεσμεύθηκε σε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

για να μπορέσει να ανακάμψει

η ελληνική οικονομία και
πρόσθεσε πως n νέα κυβέρνηση
έχει την εντολή να υλοποιήσει τις
μεταρρυθμίσεις Παράλληλα ο κ
Γιούνκερ στην επιστολή του υπογράμμισε

την επείγουσα ανάγκη
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης

και κατέληξε ότι η νέα κυβέρνηση

θα έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και του ίδιου
προσωπικά Στην προσφυγική κρίση

αναφέρεται στη δική του συγχαρητήρια

επιστολή και ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ
Τουσκ σημειώνοντας ότι ελπίζει
πως οι εκλογές θα φέρουν την
πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται

για να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις Ο κ Τουσκ τονίζει
ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες της
Ευρώπης είναι αυτές που αντιμε¬

τωπίζει τώρα και η Ελλάδα όπως
η προσφυγική κρίση και η δημιουργία

θέσεων εργασίας
Στις Βρυξέλλες πάντως το αποτέλεσμα

των εκλογών έγινε δεκτό
με ικανοποίηση για δύο κυρίως
λόγους Πρώτον τα φιλοευρωππικά
κόμματα πλέον αποτελούν πάνω
από το 85 της ελληνικής Βουλής
Το γεγονός ότι οι δραχμολάγνοι

βρέθηκαν εκτός Βουλής είναι ένα
σημαντικό μήνυμα για την Ευρώπη

λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος
στην Κ τονίζοντας ότι από την
υπογραφή του πρώτου μνημονίου
τον Μάιο του 2010 δεν έχει υπάρξει
πιο μνημονιακή Βουλή

Δεύτερον το γεγονός ότι λίγες
εβδομάδες μετά την υπογραφή
του μνημονίου η ίδια κυβέρνηση
έχει κληθεί τώρα και να το εφαρμόσει

Οσοι ήταν αντίθετοι με τη
συμφωνία του Αυγούστου δεν είναι
μόνο εκτός κυβέρνησης αλλά και
εκτός Βουλής Συγχαρητήρια στον
κ Τσίπρα εξέφρασε χθες τηλεφωνικώς

και ο πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ιδιαίτερα
καυστικός για τον κυβερνητικό
σύμμαχο που επέλεξε ο κ Τσίπρας
εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Μάρτιν Σουλτς
Σε συνέντευξη του σε γαλλικό ραδιόφωνο

τόνισε ότι πως θεωρεί
περίεργο ένας αριστερός πρωθυπουργός

ο οποίος επανεξελέγη
κι ενώ είχε και άλλες επιλογές να
συνεργάζεται με το κόμμα των
ΑΝΕΛ ένα κόμμα της άκρας δεξιάς

Ο κ Σουλτς επισήμανε πως
ο κ Τσίπρας πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός και να ελέγχει τον
κ Καμμένο προκειμένου ο τελευταίος

να μην προβεί σε επιπολαιότητες

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές

είναι δυσαρεστημένοι με
τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ καθώς

ήλπιζαν ότι αυτή τη φορά ο
κ Τσίπρας θα επέλεγε το ΠΑΣΟΚ
ή το Ποτάμι Ομως τα μάτια των
περισσότερων βρίσκονται στραμμένα

στην πρώτη αξιολόγηση η
οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο
σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο

και είναι και n πλέον σημαντική

Αυτή n αξιολόγηση έχει
στο τέλος τη διευθέτηση του θέματος

του χρέους οπότε δεν θα
την κάνουν εύκολη για τη νέα κυβέρνηση

σημειώνεται αρμοδίως
Το πρώτο μεγάλο βήμα που θα
πρέπει να γίνει είναι να καθοριστούν

τα προαπαιτούμενα που θα
απελευθερώσουν τα 3 δισ που
υπολείπονται από την προηγούμενη

δόση

Ο πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο η ορκωμοσία
της κυβέρνησης του να γίνει το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί

Ζάιμπερτ 0 πρωθυπουργός που υπέγραψε θα υλοποιήσει
Στον ίδιο τόνο με τους Ευρωπαίους

εταίρους ήταν και οι
δηλώσεις του εκπροσώπου
της γερμανικής Καγκελαρίας
κ Ζάιμπερτ για τις ελληνικές
εκλογές Οπως είπε χαρακτηριστικά

εκτός από την κρίση
χρέους σημαντικό ζήτημα είναι

το προσφυγικό επισημαίνοντας

ότι η γερμανική κυβέρνηση

θα συνεργαστεί με τη
νέα ελληνική κυβέρνηση στενά

και σε εταιρικό πνεύμα
Απαντώντας σε ερώτηση σχε¬

τικά με την προοπτική κουρέματος

του ελληνικού χρέους ο

Γερμανός εκπρόσωπος δήλωσε

Εχουμε μια πολύ καθαρή
βάση για την αντιμετώπιση της
κρίσης χρέους και αυτή είναι
οι συμφωνίες που έγιναν στο
τρίτο πακέτο βοήθειας οι
οποίες δεν έχουν συναφθεί με
κάποια κυβέρνηση αλλά με
την Ελληνική Δημοκρατία
Σύμφωνα με τον κ Ζάιμπερτ

Ενας πρωθυπουργός ο οποίος

διαπραγματεύτηκε και υπέ¬

γραψε το πρόγραμμα εφόσον
ξαναγίνει πρωθυπουργός θα
φροντίσει ώστε η υλοποίηση
να γίνει όπως προβλέπεται
Αυτό περιμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι

εταίροι και σε αυτό το
πνεύμα θα είναι και η συνεργασία

μας Ερωτηθείς αν η

γερμανική κυβέρνηση εμπιστεύεται

τη νέα ελληνική κυβέρνηση

ο εκπρόσωπος της κ
Μέρκελ περιορίστηκε να δηλώσει

Ας περιμένουμε πρώτα
να σχηματιστεί
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σήμερα στη

θετική υποδοχή του εκλογικού
αποτελέσματος από την αγορά
Μηνύματα ανακούφισης για το τέλος μιας παρατεταμένης

περιόδου ασάφειας και αβεβαιότητος
εξέπεμψαν οι παράγοντες της αγοράς την επομένη
μέρα των εκλογών 0 επιχειρηματικός κόσμος
έσπευσε να αφήσει πίσω τις αρνητικές επιπτώσεις
της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και τα λάθη που

έχουν γίνει Χωρίς να προσπερνούν το γεγονός ότι

έρχονται επώδυνα μέτρα λογω των υποχρεώσεων
προς τους διεθνείς δανειστές οι επικεφαλής ίων
μεγαλυτέρων φορέων δήλωσαν παρόντες πρόθυμοι

να συνεργασθούν με τον Αλέξη Τσίπρα

προκείμενου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον σταθερότητας

να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις να

ενισχυθεί η παραγωγική βάση του τόπου να γίνουν
νέες επενδύσεις και να χτυπηθούν αποτελεσματικά
διαφθορά και φοροδιαφυγή 6-7
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6 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201 5   Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η μεγαλύτερη
ευ* capta

FF
Ισως σήμερα να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να βρεθεί ξανά η χώρα σε πορεία ανάπτυξης, συμφωνά με την άποψη του Βασίλη
Ρεγκούξο, προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και προέδρου & δ/ντος συμβούλου της
ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α. Ε. Εμφανίζεται αισιόδοξος κι εξηγεί στη «Ν» ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 

ακόμα και από το 201 5, με αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό γυρω στο 0,4%, που θα επιτρέψει αφενός την επίτευξη ενος μικρού
πλεονάσματος (0,25%) στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης (αντί ελλείμματος -0,25% του ΑΕΠ που προβλέπει το 3ο
ΠΧΕ) και αφετέρου τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας από το 2016. 0 κ. Ρεγκούζας σημειώνει ότι «αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την άμεση-εμπροσθοβαρή αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ για την εντατικοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης των μεγάλων έργων
υποδομής που είναι ήδη σε εξέλιξη και την ταχύτερη δυνατή προώθηση των ώριμων αποκρατικοποιήσεων

[απαιτήσεις] Να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον σταθερότητας, να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθεί η παραγωγική βάση του τόπου,

Ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς
Μηνύματα 

ανακούφισης για το τέλος μιας παρατεταμένης 

περιόδου ασάφειας και αβεβαιότητας εξέπεμψαν 
οι παράγοντες της αγοράς την επόμενη ημέρα

των εκλογών. Ο επιχειρηματικός κόσμος έσπευσε να αφήσει
πίσω τις αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής αντιπαράθεσης,
αλλά και τα λάθη που έχουν γίνει από πολλές πλευρές, δίνοντας 

έμφαση, πλέον, στη σύμπλευση όλων, ώστε να ανακάμψει
η οικονομία και να μπει η Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία.

Των Γιάννη Κανουπάκη, Φάνη Ζώη και Σταμάτη Ζησίμου

Χωρίς 
να προσπερνούν to 

γεγονός 

ότι έρχονται επώδυνα
μέτρα, λόγω ίων υποχρεώσεων
προς τους διεθνείς δανειστές, οι
επικεφαλής των μεγαλυτέρων φορέων 

δήλωσαν «παρόντες», πρόθυμοι 

να συνεργασθούν με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου 

να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον 

σταθερότητας, να 
προωθηθούν 

οι μεταρρυθμίσεις, να
ενισχυθεί η παραγωγική βάση του
τόπου, να γίνουν νέες επενδύσεις
και να χιυιιηθούν αποτελεσμαιικά
διαφθορά και φοροδιαφυγή.

Ευρύτερη συναίνεση
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη
για ιο δύσκολο έργο που έχει ανα-

λάβει ευχήθηκε στον πρωθυπουργό 

η διοίκηση του ΣΕΒ. Ο Σύνδεσμος, 

σε ανακοίνωού του, ανέφερε 

ότι το αποτέλεσμα της κάλπης 

εκφράζει μια ευρύτερη κοινωνική 

και πολιπκή συναίνεση να
εργαστούμε όλοι μας, ώσιε να έλθουν 

επενδύσεις και va δημιουργηθούν 

θέσεις εργασίας, χωρίς άλλες 

ψευδαισθήσεις και χρονοιρι-
βές. Οι εκπρόσωποι ιων μεγάλων
επιχειρήσεων της χώρας δήλωσαν
έτοιμοι να διαθέσουν πόρους, ιδέες 

και δυνάμεις στη νέα κυβέρνηση 

με τρεις στόχους:
■	Την έγκαιρη και αποτελεσματική 

υλοιιοίηση ιοιι προγράμμαιος
μεταρρυθμίσεων.
■Τον σχεδιασμό μιας νέας βιομηχανικής 

πολιιικής για ιην αναβίωση 

ιης μεταποίησης σιη χώρα
μας.
■	Την καιαπολέμηση ιης διαφθοράς 

και ιης φοροδιαφυγής με ηλεκτρονικά 

μέσα, ώστε να βελτιωθούν 

δραστικά ια δημόσια έσοδα.

Η «δεύτερη ευκαιρία»
Να αξιοποιηθεί προς όφελος της ελληνικής 

κοινωνίας και οικονομίας
η δεύτερη ευκαιρία που έδωσε ο
λαός οτην κυβέρνηση Τσίπρα ευχήθηκε 

ο πρόεδρος της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορ-
κίδης. (Επιβάλλεται, λοιπόν, μια
κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας,
η οποία θα χαράξει την κατάλληλη 

πολιτική για την έξοδο από την

κρίση και θα αναμετρηθεί με το
οξύ αναπτυξιακό πρόβλημα της
χώρας». 0 κ. Κορκίδης ανέφερε ότι
η οικονομία ψυχορραγεί, αφού
πρέπει να ανευρεθοϋν, μέχρι το
τέλος του 201 5, έσοδα περίπου 1 1

δισ. ευρώ, με τον προϋπολογκτμό
εκτροχιασμενο και υπό αναθεώρηση. 

«Βεβαίως, πρόσθεσε, η ανα-

κεφαλαιοποίηση ιων τραπεζών και
η επιτακπκή όσο ποτέ έναρξη του
διαλόγου αναδιάρθρωσης του χρέους 

είναι μείζονα θέματα, που θα
πρέπει να απασχολήσουν τη νέα κυβέρνηση 

από την επόμενη κιόλας
μέρα».

Τέλος στην αστάθεια
0 επιχειρηματικός κόσμος ελπίζει 

ότι μπήκε τέλος σε μια περίοδο
πολιτικής αστάθειας και αρχίζει
ένας νέος κύκλος πολιτικής ιπα-
θερότητας που αποτελεί και τον
βασικό παράγοντα για ιην έξοδο
της χώρας από την κρίση και την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 

δήλωσε ο πρόεδρος ιηςΚεν-
ιρικής Ενωσης Εηιμεληιηρίων Ελλάδος 

και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος
Μίχαλος. 0 ίδιος υπενθύμισε ότι,
σήμερα, στο σύνολο της η επιχετ-
ρηματική δραστηριότητα βρίιτκε-
ιαι σιο ναδίρ προκαλώντας λουκέτα 

και απολύσεις. «Η ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται 

καινούριες επενδύσεις και
γι' αυτές απαιτούνται ισχυρές τράπεζες 

και ιδιωττκά κεφάλαια», πρόσθεσε, 

χαρακτηριστικά. Κατά τον
κ. Μίχαλο, μία ακόμη αναγκαία
προϋπόθεση για να πάρει μπρος
η οικονομία είναι η αλλαγή πλεύσης 

της κυβέρνησης σε ό.τι έχει
να κάνει με τη φορολογία. Η χώρα, 

εξήγησε, χρειάζεται εξορθο-
λογισμό των φορολογικών συντελεστών 

και βέβαια ένα απλό, σταθερό 

και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

■•Προσωπική σφραγίδα»
Τα πιο θερμά και ειλικρινή του
συγχαρητήρια «για τη μεγάλη νίκη
tou ΓΥΡΙΖΑ που φέρνει τη δική του
προσωπική σφραγίδα και είναι η
δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας 

για την εκπλήρωση των προσδοκιών 

του ελληνικού λαού και της

ελπίδας ton για ανάιαξη ιης οικονομίας, 

με τη συνέχιση του κυβερνητικού 

έργου για ιην ανασυγκρότηση 

ίου κράτους» εξέφρασε 

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών. 

Ελευθέριος Κούρτα-
λης, σε επιστολή του προς τον Αλέξη 

Τσίπρα. «Σήμερα, ανέφερε, ξεκινάμε 

πάλι από το μηδέν κατ είναι
η τελευταία ευκαιρία για να παρθούν 

οι σωστές αποφάσε ις για να
ξεκινήσει η ανάκαμψη ιης οικονομίας 

και να βγούμε to συντομότερο 

δυνατό από την κρίση».

Σε δρόμο ανάκαμψης
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός και .

βιομηχανική ανάπτυξη πρέπει να
είναι τα χαρακτηριστικά της πολι-
ιικής της νέας κυβέρνησης, δήλωσε 

ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Αττικής και I Ιειραιώς.
Δημήτρης Μαθτός, στέλνοντας μήνυμα 

ετοιμότητας, «θα είναι 
εγκληματικό 

σφάλμα, υπογράμμισε, 
να χάσουμε έστω κοι ένα λεπτό 

από την επαναφορά της οτκο
νομίας σε δρόμο ανάκαμψης. Η
προσαρμογή της οικονομίας μας
στους ευρωπαϊκούς στόχους που
είναι η παραπέρα βιομηχανική
ανάπτυξη της Ευρώπης rivai εφικτή 

με ρεαλιστική και τολμηρή οικονομική 

πολιτική».

Μεταρρυθμίσεις - ανάπτυξη
Ο πρόεδρος tou Επαγγελμαιικού
Επιμεληιηρίου Αθήνας. Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου. σημείωσε ότι στόχος 

όλων των πολιιικών δυνάμεων 
θα πρέπει να είναι η ανάκαμψη

της οικονομίας μέσα σε συνθήκες
πολιτικής σιαθερόιηιας. Ειδικότερα, 

ο ίδιος προέιαξε τη συνετή και
συνεπή εφαρμογή ιων μεταρρυθ-
μίσεων που προβλέπονται σιο 3ο
Μνημόνιο και θα ξεκλειδώσουν»
τη χρηματοδότηση της οικονομίας,
ιην ανακεφαλαιοποίηση των ιρα-
πεζοιν και ιην απομείωση ton χρέους, 

ιην ελάφρυνση των συνεπειών 

tou Μνημονίου για ιους πλέον
αδύναμους ιδιώτες, επαγγελματίες
και επιχειρηματίες, την ενίσχυση
ιης πραγματικής οικονομίας με
ρευστότητα ( «ξεπάγωμα» ΗΣΠΑ, δανειοδοτήσεις, 

πληρωμή οφειλών
του Δημοσίου) και την εκπόνηση
ενός Εθνικού Αναπτυξτοκού Σχεδίου, 

με ρεαλισμό, όραμα και επίκεντρο 

ιην υγιή επιχειρηματικότητα, 
που είναι η μόνη πραγματική 

πηγή εθνικού πλούτου και νέων 

θέσεων εργασίας.

«Ανάσα» σας μμε
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των
εκλογών, ο πρόεδρος του Βτοτε-

Θεόδωρος
Φεσσας
πρόεδρος ΣΕΒ

Κωνσταντίνος
Πίχαλος
πρόεδρος ΚΕΕΕ

Η προσπάθεια τωρα για την

εφαρμογή των δύσκολων
με ιρων ιης νεας συμφωνιος
θα είναι εξαιρεηκα επίπονη και

για να αποβεί επιτυχής απαιτείται 

πολιτική οξυδέρκεια και

ρεαλισμός, προκείμενου να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί
ενα ορθολογικό μίγμα μέτρων
που θα διασφαλίζει τη δημοσιονομική 

εξυγίανση, τη
βελτίωση ίων επενδύσεων και
ιην κοινωνική συνοχή Πρώτο
μέλημα της κυβέρνησης θα

πρέπει να είναι η αποκατάσταση 

ιης λειτουργίας των
τραπεζών και η αύξηση ιης
ρευσιόιητας στην αγορά.

χνικού Επιμεληιηρίου Αθήνας
(ΒΕΑ) Παύλος Ραβάνης, επισήμανε 

όη η ισχυρή, όπως φαίνεται, κυβέρνηση 

που προέκυψε από ης
εκλογές, καλείιαι άμεσα όχι μόνο
να καλύψει τον χρόνο που χάθηκε 

καιά τη διάρκεια ιης προεκλογικής 

περιόδου, αλλά να πράξει
όλα όσα καθυστέρησε τους προηγούμενους 

επτά μήνες με κυρίαρχο 

στόχο να βγάλει τη χώρα
από το οικονομικό αδιέξοδο και
τη συνεχιζόμενη ύφεση».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η «η νέα
κυβέρνηση ΣΓΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αφού
εμπνεύσει προοπττκή τετραετίας,
θα πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα

για την ανάπτυξη ιης χώρας και
να δώσει βαθιά ανάσα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που ιό-
σο έχουν πληγεί ια τελευταία χρόνια» 

τονίζοντας ότι «τα βασικά στη-
ρίγμαια σε αυιή τη νέα προσπά-
θετα μπορούν να βρεθούν σε τομείς, 

όπως η ηλεκιρονική διακυβέρνηση 

και ο εξορθολογισμός
του δημόσιου ιομέα».

Προσοχή στην υγεία
Τα ανοιχτά ζητήματα στον κλάδο
της υγείας είναι αρκετά και δυστυχώς 

για τον κλάδο των κλινικών, 

οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις 

δεν οδήγησαν σε επίλυση.

Ειδικά δε, η πιο πρόσφατη σχετικά 

με ιον υπολογισμό ιοιι claw-
back σιις κλινικές, με βαοη ιην
οποία διαφοροποιεί ιαι ο μαθηματικός 

τύπος υπολογισμού, είναι 

παράνομη και μη εφαρμόσιμη.

Τα παραπάνω ιόνισε ο πρόεδρος 

tou Συνδέσμου Ελληνικών
Κλινικών. Βασίλης Μπαρδής.

«θεωρώ. είπε. ως βασικό μέλημα 

ιης νέας κυβέρνησης, να τοποθετηθούν 

ικανά πρόσωπα στις
διοικήσεις ιων σημανπκότερων
φορέων και δη στον ΕΟΠΥΥ και
θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει
μία πολιτική που να προσδιορίζει
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201 5 ΘΕΜΑ 7
Ανάγκη ευρύτερων

συναινέσεων

99
Επειτα από μια μακρά περίοδο αστάθειας στο πολιτικό τοπίο με ό,τι αυτή σήμανε και για τη διαχείριση κρίσιμων τομέων οπως
ο τομέας της Υγείας κάθε μέρα που περνάει είναι κρίσιμη επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης Η ανάγκη

ευρύτερων συναινέσεων ώστε να λύνονται προβλήματα αλλά και να μπαίνει η βάση για να μην τα ξαναβρούμε μπροστά
μας είναι απολύτως συνειδητή σε όλα τα πεδία Ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας δεν μπορεί παρά να αποτελεί
άμεση προτεραιότητα η διασφάλιση της πρόσβασης όλων στις θεραπείες που χρειάζονται Θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών
για το οποίο ο κλάδος του φαρμάκου εξάντλησε κάθε δυνατότητα τα δύσκολα αυτά χρόνια ώστε να επηρεαστεί το λιγότερο
δυνατό από την τεράστια συρρίκνωση της δημόσιας δαπάνης που ξεπέρασε το 37 και παρά το γεγονός οτι τα χρέη του Δημοσίου

προς τις εταιρείες συσσωρεύονται διαρκώς

να γίνουν νέες επενδύσεις και να χτυπηθούν αποτελεσματικά διαφθορά και φοροδιαφυγή ζητούν οι παραγωγικοί φορείς από την κυβέρνηση

με έξι προαπαιτούμενα
Βασίλης
Κορκίδης
πρόεδρος ΕΣΕΕ

Κωνσταντίνος
Ααμπρινόπουλος
πρόεδρος ΕΕΔΕ

ακριβώς ιον ρόλο ίου δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα και εκεί
επάνω να προσδιοριστούν οι τιμές

Κάλπαζα η ανεργία
Οι συνεργασίες είναι ίο κλειδί για
την προοππκή ιης χώρας σύμφωνα

με ία όσα ανέφερε στη Ν
ο ΚωνσταντίνοςΛαμπρινόπουλος
πρόεδρος ιου διοικητικού συμβουλίου

ιης Ελληνικής Εκιιρείας
Διοικήσεως Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ

Αναφέρεται ωστόσο καιά βάση
στην κοινωνία και όχι στα κόμματα

εκτιμώντας ότι τα προβλήματα

στην Ελλάδα σε αυτή την

κρίσιμη συγκυρία κατα την οποία
δεν υπάρχει παραγωγή η ανεργία

καλπάζει και οι δείκτες ανταγωνιστικότητας

είναι στο ναδίρ
δεν μπορούν να επιλυθούν από
τις κυβερνήσεις χωρίς ης συνεργασίες

στη βάση της κοινωνίας

Δέσμευση στους αγρότες
Η επόμενη μέρα των εκλογών έφτασε

και είναι δύσκολη μέρα υπογράμμισε

ο αντιπρόεδρος ΠΑΣΕ
ΓΕΣ και πρόεδρος της Ενωσης Αγρινίου

Θωμάς Κουτσουπιάς
Οι πολίτες οτίμερα σημείωσε

και πολύ περισσότερο οι αγρότες

επιζητούν την ομαλότητα και

αποφάσεις που θα επιτρέψουν m
χωρίς αναχώμαια συνέχιση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας

γεγονός που προϋποθέτει ουσιαστική

στήριξη του πρωτογενούς

τομέα και όχι εξοντωτικά φορολογικά

με;τρα τα οποία δεν
προβλέπονται

στο νέο μνημόνιο και τα
οποία ο ίδιος ο πρωθυπουργός
όπως και το σύνολο σχεδόν της
κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει
σαφώς αφήσει να εννοηθεί ότι θα
αντικατασταθούν από ισοδύναμα
ή εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο

της αναπτυξιακής οικονομικής
πολιτικής θα εξομαλυνθούν

ISID:9744077I
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Γαλαντόμος
ο υπουργός
it Ιδιαίτερα γαλαντόμος και
αποφασισμένος να τακτοποιήσει

κάθε δυνατή εκκρεμότητα

πριν αναχωρήσει
από τη θέση του υπουργού
Υγείας φαίνεται πως είναι ο
Θάνος Δημόπουλος ο οποίος

μεταξύ άλλων έβαλε και
την υπογραφή του για την
απόδοση σε πρώην γιατρούς

του IKA επιδόματος
κατ εφαρμογή απόφασης
του Αρείου Πάγου Συγκεκριμένα

εγκρίθηκε η επιχορήγηση

των 2.658.686 ευρώ
της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Αττικής

για την εκτέλεση της
αριθ 1467/2014 Απόφασης
του Αρείου Πάγου Παράλληλα

χθες με απόφασή του
ξεκλείδωσε περί τα 16,6

εκατ ευρώ για αρκετές δομές

από το σύνολο του κλάδου

υγείας όπως για το
ΝΙΜΤΣ το Ωνάσειο το Εθνικό

Κέντρο Αιμοδοσίας τον
ΟΚΑΝΑ το ΚΕΘΕΑ το ΕΚΑΒ
κ.ά Γ Ιακ SID.-97440091
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Στόχος του Πρωθυπουργού είναι να λειτουργήσει
η νεα κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας

Διορθώνει aotoxies
και aôuvcpies

με ôopiKés aXXayés
και νέα πρόσωπα

Κυβέρνηση
τετραετίας θέλει να συγκροτήσει

ο Αλέξης Τσίπρας ερμηνεύοντας
το εκλογικό αποτέλεσμα ως εντολή για

διάρκεια και βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις
Η επαναλαμβανόμενη αναφορά του Πρωθυπουργού

στην αναγκαιότητα να λειτουργήσει η
νέα κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας καταδεικνύει

αφενός τη βούλησή του να αντεπεξέλθει
στην εφαρμογή του νέου προγράμματος και
αφετέρου την παραδοχή εκ μέρους του πως
η χώρα δεν αντέχει άλλες κάλπες σε σύντομο
χρονικό διάστημα

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με
τους Ανγκελα Μέρκελ και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ο
Πρωθυπουργός προσπάθησε να μεταφέρει ως

κλίμα την επιδίωξή του να υπάρξει σταθερότητα
στη χώρα και να αποκατασταθεί σύντομα και
η λειτουργία των τραπεζών

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθώντας να σχηματίσει

το νέο κυβερνητικό σχήμα θα επιδιώξει

σύμφωνα με όσα είπε στο πολιτικό
όργανο του ΣΥΡΙΖΑ να διορθώσει αστοχίες
και αδυναμίες της προηγούμενης επτάμηνης
περιόδου

Και όπως έγινε σαφές στη χθεσινή συνεδρίαση

στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης
Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο δομικών
αλλαγών στα υπουργεία που θα βοηθήσουν
στην πιο εύρυθμη λειτουργία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες
υπάρχει πιθανότητα να σπάσει το υπερυ
πουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει και
το Υποδομών για να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό

Επίσης ενδέχεται το υπουργείο
Πολιτισμού να μεγαλώσει και να μετατραπεί
σε Πολιτισμού και Νεολαίας προκειμένου η
νέα κυβέρνηση να σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον

της για τη νεότερη γενιά

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Εφόσον οι αλλαγές αυτές
δεν είναι εφικτό να προχωρήσουν άμεσα τότε
δεν αποκλείεται οι μετεξελίξεις των υπουργείων

να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο αφού
ορκιστούν οι υπουργοί Αλλες πληροφορίες
κάνουν λόγο για σκέψεις συγκρότησης ενός
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης

θεωρητικά αυτές οι σκέψεις δεν βρίσκουν
έδαφος και μάλιστα στον ΣΥΡΙΖΑ ορισμένοι
δίνουν λίγες πιθανότητες στο να προχωρήσει
αυτό το σενάριο κυρίως διότι είναι πολλές
οι αρμοδιότητες των δύο χαρτοφυλακίων
Ακουγόταν δε έντονα η πιθανότητα να δοθεί

το υπουργείο αυτό στον Πάνο Καμμένο
παράγοντες της Κουμουνδούρου ωστόσο
σχεδόν ακύρωναν αυτή την προοπτική Οπως
επίσης δεν έδειχναν ενθουσιασμό με το ενδεχόμενο

σχηματισμού ενός υπουργείου ή
υφυπουργείου για τις μνημονιακές υποχρεώσεις

Ελπίζω να μη γίνει κάτι τέτοιο ανέφερε
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει
ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να δημιουργήσει
μνημονιακό χαρτοφυλάκιο για λόγους συμβολισμού

και μόνο
Στη χθεσινή κομματική συνεδρίαση στην

Κουμουνδούρου δεν έγινε καμία συζήτηση για
πρόσωπα που θα πλαισιώσουν την κυβέρνηση
Συζήτηση για υπουργήσιμους έγινε μόνο στη
συνάντηση Τσίπρα Κομμένου κυρίως για να
προσδιοριστεί ο αριθμός των στελεχών των

Το φύλο tus ψήφου
Β Ανδρεε

39,5 Γυναίκε5

28,0 28,0

Η ηλικία ms ψήφου
37,0

Τι ψήφισαν
όσοι αποφάσισαντην τελευταία εβδομάδα

eg 5,0 5,0 5,0

— p— 5J—
5,0 5,0

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΛ ΠΑΣΟΚ ΕΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΑΡ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΑΥΓΗ

Πηγή Στοιχεία από το κοινό exit poll των εταιρειών Ipsos GPO Alco Marc Metron Analysis MRB

KKE ΛΑΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΑΝΕΑ που θα συμμετάσχουν στο νέο σχήμα
αλλά και το ποιοι Ανεξάρτητοι Ελληνες θα μπουν
στην κυβέρνηση

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛ Ως εκ τούτου ο Πάνος Κομμένος

φαίνεται πως παραμένει στο Αμυνας
ενώ πιθανότατα ρόλους στη συγκυβέρνηση
θα έχουν οι Τέρενς Κουίκ Ελενα Κουντουρά
ίσως και ο Δημήτρης Κομμένος Οι πληροφορίες
επιμένουν πως ο Πάνος Κομμένος επιμένει για
τη διατήρηση του Χρήστου Ζώη και στη νέα
κυβέρνηση ο οποίος είχε ορκιστεί υπουργός
Ναυτιλίας στην υπηρεσιακή

Πάντως έως χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας
δεν είχε συνομιλήσει με στελέχη του για το θέμα
της ανάθεσης υπουργείων και όλα ήταν συγκεχυμένα

Αλλωστε οι τελευταίες πληροφορίες
αναφέρουν
ότι η σύνθεση
της κυβέρνησης

μπορεί να
ανακοινωθεί

ΚΕΧΑΓΙΑ ακόμη και την
WÊÊr JHhtofck Τετάρτη

μένως η
ορκωμοσία

της
μπορεί και να γίνει μετά την επιστροφή Τσίπρα
από τις Βρυξέλλες

Ο ΤΣΑΚΑΛΟΓΟΙ Οι πληροφορίες συγκλίνουν
στο ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ορκιστεί και
πάλι υπουργός Οικονομικών για να εφαρμόσει
το νέο πρόγραμμα έχοντας γνώση για τις απαιτήσεις

των δανειστών και φυσικά την αποδοχή
των εταίρων Η παρουσία του Τσακαλώτου στην
κυβέρνηση θεωρείται κομβική δεδομένου ότι
είναι ηγετικό στέλεχος των 53 οι οποίοι μετά
τις εκλογές συσκέπτονται για να κάνουν και τη
δική τους εσωτερική αποτίμηση της κατάστασης

Αλλωστε τους επόμενους μήνες ακολουθεί
και συνέδριο ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ

Το κλειδί στη νέα κυβέρνηση δείχνει να σχετίζεται

με το πρόσωπο που θα προταθεί από
την κυβέρνηση για την Προεδρία της Βουλής
Επικρατέστερος εμφανίζεται ο Νίκος Βούτσης
ενώ οι φήμες για τον Γιάννη Δραγασάκη δεν
επιβεβαιώνονται από το περιβάλλον του Πιθανότατα

θα διατηρηθεί στην αντιπροεδρία
της Κυβέρνησης Εφόσον η επιλογή Τσίπρα θα
είναι ο πρώην υπουργός Εσωτερικών θεωρητικά

θα αναζητηθεί πρόσωπο για να καλύψει το
υπουργείο Εσωτερικών Σε αυτή την περίπτωση
πιθανόν να το αναλάβει ο Πάνος Σκουρλέτης ο
οποίος το θέλει άλλωστε από τον προηγούμενο
Ιανουάριο Στην κυβέρνηση θα παραμείνουν
πιθανότατα στα ίδια υπουργεία οι Γιώργος
Σταθάκης Νίκος Κοτζιάς ενώ για τη θέση της
κυβερνητικής εκπροσώπου προορίζεται η Ολ
γα Γεροβασίλη Στο Μαξίμου ως υπουργός
Επικρατείας επιστρέφει ο Νίκος Παππάς Για
το υπουργείο Πολιτισμού ακούγεται το όνομα
του Χριστόφορου Παπαδόπουλου που εξελέγη
και βουλευτής ενώ διόρθωση φαίνεται πως
θα γίνει και στο Παιδείας όπου ενδέχεται να
κατευθυνθεί ο βουλευτής Επικρατείας πανεπιστημιακός

Κώστας Γαβρόγλου Στην κυβέρνηση
θα παραμείνουν οι Παναγιώτης Κουρουμπλής
και Γιώργος Κατρούγκαλος

TO ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ Μεγάλη πιθανότητα
επανάκαμψης στην κυβέρνηση έχει ο Γιάννης
Πανούσης αν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να μην τον
επιλέξει αυτή τη φορά λόγω των ιδεολογικών
διαφορών που έχουν με τον πρώην υπουργό
Το χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης θεωρείται
βέβαιο ότι δεν θα δοθεί αυτή τη φορά στην
Τασία Χριστοδουλοπουλου και πιθανόν να παραμείνει

στη θέση ο υπηρεσιακός υπουργός
Γιάννης Μουζάλας Στην κυβέρνηση θα μπει
μάλλον αυτή τη φορά ο πρώην κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Η κοινωνική πόλωση
στο Λεκανοπέδιο
Γεωγραφική ανάλυση από
τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα

Κορυδαλλόβ

Κηφισιά
Εκάλη

Ερυθραίι

Φιλοθέη
Ψυχικό

Στη δυτική ζώνη
τα ποσοστά των δύο
κομμάτων αναπαράγουν
τα αποτελέσματα του
Ιανουαρίου αλλά θα
πρέπει να συνυπολογιστεί
και η δύναμη ms Λάίκήβ
Ενότηταβ περίπου 3,5

Στα Βόρεια
προάστια

η ΝΔ αύξησε τη
δύναμή ms κατά

5 ποσοοτιαίεβ
μονάδεβ ενώ

η δύναμη
του ΣΥΡΙΖΑ

μειώθηκε κατά
2 ποσοσπαίεΒ

μονάδεβ
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