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ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ορκίζεται σήμερα και πιάνει
με το βλέμμα στις ανάγκες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΟΙΒΟΕ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ούτε λεπτό για χάσιμο δεν έχει η
νέα κυβέρνηση δεδομένων των

προβλημάτων

που αντιμετωπίζει η ελληνική

κοινωνία και της κρίσιμης
φάσης της διαπραγμάτευσης γι αυτό

από σήμερα κιόλας αμέσως μετά
την ορκωμοσία στις 10.30 το πρωί
στο Προεδρικό Μέγαρο και τις πρώτες

κατευθυντήριες γραμμές του
πρωθυπουργού πιάνει δουλειά

Το στοίχημα άλλωστε της επιτυχούς

αξιολόγησης ήδη αύριο συνεδριάζει

το EuroWorking Group από

το οποίο συναρτάται η εθνική υπόθεση

αναδιάρθρωσης του χρέους
δεν επιτρέπει σε κανένα μέλος του Υπουργικού

Συμβουλίου που έχει σχέση

με τη διαπραγμάτευση να εφησυχάζει

Ταυτόχρονα όμως από την πρώτη
μέρα κιόλας η νέα κυβέρνηση θα έλθει

αντιμέτωπη με τα ζέοντα κοινωνικά

ζητήματα με βασικότερο το
προσφυγικό Διαφορετική από την έως

τώρα στάση θα ζητήσει από την
Ε.Ε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή
σύνοδο κορυφής

Το νέο Υπουργικό
Συμβούλιο είναι σχήμα
μάχης αλλά και
τετραετίας Είναι μια
κυβέρνηση με
μεγαλύτερη συμμετοχή
πολιτικών δυνάμεων ή
προσωπικοτήτων που
συνδράμουν τον ΣΥΡΙΖΑ
στην πολιτική μάχη που
δίνει Είναι επίσης
περισσότερο λειτουργικό
εκτιμούν στο Μέγαρο
Μαξίμου μετά τις δομικές
αλλαγές που έγιναν
έχοντας και την εμπειρία
του προηγουμένου
επταμήνου

Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο είναι
σχήμα μάχης αλλά και τετραετίας Είναι

μια κυβέρνηση με μεγαλύτερη
συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων ή
προσωπικοτήτων που συνδράμουν
τον ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική μάχη που
δίνει Είναι επίσης περισσότερο λειτουργικό

εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου

μετά τις δομικές αλλαγές που
έγιναν έχοντας και την εμπειρία του
προηγούμενου επταμήνου

Παράλληλα με το νέο υπουργικό
σχήμα αναμένεται η ανακοίνωση
για τον νέο πρόεδρο της Βουλής Για
το Μέγαρο Μαξίμου είναι αδήριτη η

ανάγκη ο θεσμός του Κοινοβουλίου
να επανακτήσει το απολεσθέν κύρος
του Ως εκ τούτου πρόεδρος της Βουλής

έπρεπε να είναι μια προσωπικότητα

μεγάλου πολιτικού βάρους και από

την άποψη αυτή ο Νίκος Βούτσης
φαντάζει ως η ιδανική περίπτωση

Τα μυστικά
της νέας κυβέρνησης

Στην ακτινογραφία τώρα του
νέου κυβερνητικού σχήματος αντιπρόεδρος

της κυβέρνησης θα είναι
και πάλι ο Γιάννης Δραγασάκης αφού

δεν ευοδώθηκαν τα σενάρια

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ Π.Δ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ

Η νέα δομή της κυβέρνησης
Σε σπάσιμο υπουργείων και μετονομασίες προχώρησε

η κυβέρνηση λίγες ώρες πριν την επίσημη συ
γκρότησή της Με δύο Προεδρικά Διατάγματα που κατατέθηκαν

από τον πρωθυπουργό στο ΣτΕ το οποίο τα
ενέκρινε προβλέπεται η ανασύσταση του σχετικού χάρτη

των υπουργείων
Το υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων θα

αντικαταστήσει το υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής αποσπάται από το υπουργείο Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού το υπουργείο Οικονομίας

Ανάπτυξης και Τουρισμού αντικαθιστά το υπουργείο

Οικονομίας Υποδομών και Ναυτιλίας το υπουργείο

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αυτονομείται

και φεύγει από το υπουργείο Οικονομίας Υποδομών

Ναυτιλίας και Τουρισμού και το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων ανασυστήνεται Το υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας μετονομάζεται σε υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας όπως ήταν και στο παρελθόν

Αλλαγές επέρχονται και στο υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς

μεταφέρεται σε αυτό η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης

της Διαφθοράς μαζί με τους εποπτευόμενους
φορείς Όπως αναφέρεται στο Π.Δ αρμόδιος υπουργός
για θέματα της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας θα
νοείται ο υπουργός Δικαιοσύνης

Τέλος η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μεταφέρεται
πλέον στο υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

από το πρώην υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παράλληλα ανασυστήνεται το υπουργείο Πολιτισμού

σε υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς αυτονομείται

πλέον από το υπουργείο Παιδείας Η αυτονόμηση

του ΥΠΠΟ αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των
συλλόγων εργαζομένων στο υπουργείο αλλά και της
προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του

Στα νέα υπουργεία θα μεταφερθεί το σύνολο των
αρμοδιοτήτων

των υπηρεσιών των θέσεων και το προσωπικό
που προέρχονται από τα υπουργεία που καταργούνται
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αμέσως δουλειά
της κοινωνίας

Η σύνθεση της κυβέρνησης

που τον ήθελαν να αναλαμβάνει πρόεδρος

της Βουλής
Σε αναβαθμισμένο χώρο ευθύνης

στο υπερυπουργείο Εσωτερικών το
μοναδικό που δεν διασπάσθηκε θα
είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
που εκφράζει το σοσιαλιστικό ρεύμα
ιδεών στον ΣΥΡΙΖΑ ιδίως μετά την αποχώρηση

Σακοράφα και την απομάκρυνση

Μητρόπουλου Αξίζει να
επισημανθεί ότι στην αιχμή άσκησης

μεταναστευτικής πολιτικής παραμένει

από την υπηρεσιακή κυβέρνηση

ο Γιάννης Μουζάλας Στο
σχήμα εισέρχεται ο Γιάννης Μπα
λάφας με αρμοδιότητα την Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Επίσης αναπληρωτής υπουργός
με αρμοδιότητα την Προστασία του
Πολίτη ορίζεται ο Νίκος Τόσκας μετά

από ομόφωνη πρόταση του πολιτικού

οργάνου εκλογικής ευθύνης
που συνεδρίασε και χθες το πρωί Ο
Ν Τόσκας στρατηγός ε.α είναι από
τα ηγετικά στελέχη του Πράττω με
επικεφαλής τον Νίκο Κοτζιά και
πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Εκτός κυβέρνησης έμεινε ο
Γιάννης Πανούσης μετά τις αντιδράσεις

που είχε προκαλέσει από τη
θέση του αν υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ

Υπουργός στον νευραλγικό τομέα
της Οικονομίας παραμένει ο Γιώργος

Σταθάκης στον χώρο ευθύνης
του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο εξής

η Βιομηχανία με αρμόδια υφυπουργό

τη Θεοδώρα Τζάκρη Δίπλα
του σε αναβαθμισμένο πλέον ρόλο ο

υφυπουργός από γ.γ ΕΣΠΑ Αλέξης
Χαρίτσης

Ταυτόχρονα η Ναυτιλία γίνεται
χωριστό υπουργείο με τον Θοδωρή
Δρίτσα επικεφαλής καθώς δεν ήταν
θετικός ο ΣΥΡΙΖΑ στην παραμονή
του Χρήστου Ζώη Αυτόνομο και το
υπ Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

με τον Χρήστο Σπίρτζη επικεφαλής

Όλες οι παραπάνω αλλαγές
που σχετίζονται με το Υπ Οικονο¬

μίας έγιναν σύμφωνα με πληροφορίες
κατόπιν εισήγησης του Γ Στα

θάκη με σκοπό την αναβάθμιση της
επιχειρησιακής ικανότητας ενός υπουργείου

με πολλές αρμοδιότητες
Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

παρέμεινε υπουργός ο Πάνος Κομμένος

μετά από επιθυμία του ιδίου
Το υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας
και θρησκευμάτων διασπάται με

τον Νίκο Φίλη έναν δικό μας άνθρωπο

να αναλαμβάνει επικεφαλής
του νευραλγικού τομέα της Παιδείας

με τη συνδρομή των Σίας Αναγνωστοπούλου

Κώστα Φωτάκη και
Θεοδόση Πελεγρίνη και τον Αριστείδη

Μπαλτά να μετατίθεται στο
σκέλος του Πολιτισμού

Ο Πάνος Σκουρλέτης παρέμεινε
στο υπουργείο του καθότι εκτιμήθηκε

πως έχει έργο να υλοποιήσει
δεδομένης της πρόωρης πτώσης της
πρώτης κυβέρνησης της Αριστεράς
Εδώ αυτονομείται το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης Την ευθύνη εξαιρετικά

βαριά λόγω της συμφωνίας
με τους δανειστές διατηρεί αναβαθμισμένος

πλέον ο Βαγγέλης Αποστόλου

με μεγάλη εμπειρία στον
τομέα αυτό Δίπλα του σε θέση αν υπουργού

ο Μάρκος Μπόλαρης
Στο υπουργείο Δικαιοσύνης επιστρέφει

ο Νίκος Παρασκευόπουλος
Στην αιχμή πάταξης της διαφθοράς
ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

Σταθερός στη θέση του στο υπουργείο

Εξωτερικών ο Νίκος Κο
τζιάς αλλά στο ΥΠΕΞ διαφοροποιείται

η σύνθεση Νίκος Ξυδάκης Δημήτρης

Μάρδας και ο παραμένων
Γιάννης Αμανατίδης

Στο υπουργείο Οικονομικών που έχει

την πλήρη πολιτική ευθύνη των
διαπραγματεύσεων ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος συνεχίζει εκεί κλείνοντας

οριστικά τα σενάρια περί απο
χώρησής του από τη θέση Ο Γιώργος

Χουλιαράκης αναλαμβάνει ως
αν υπουργός το πόστο το οποίο βρί

Συνάντηση Τσίπρα Γιουνκερ
πριν αηό τη σύνοδο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκερ

θα έχει σήμερα στις 6 μ.μ ώρα Ελλάδας στις Βρυξέλλες ο Έλληνας

πρωθυπουργός Τη συνάντηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς με την προσθήκη ότι η

συνάντηση των δύο ανδρών συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής

τηλεφωνικής συνομιλίας τους Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής για το προσφυγικό

ζήτημα όπου η Ελλάδα θα Βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων
ως χώρα πρώτης εισόδου για τους πρόσφυγες

σκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου

διαπραγματεύσεων με τους
δανειστές το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους Σταθερός στη μάχη συγκέντρωσης

εσόδων ο πετυχημένος
Τρύφων Αλεξιάδης από τους λίγους
που παρέμειναν και στην υπηρεσιακή

κυβέρνηση
Χωρίς αλλαγές στο υπ Εργασίας

προστέθηκε μόνο ο εργατολόγος Τάσος

Πετρόπουλος όταν στο υπουργείο

Υγείας τομέα αιχμής στο νέο
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναβαθμίζεται

ο Ανδρέας Ξανθός ως γνώστης
του χώρου με υφυπουργό τον Παύλο

Πολάκη
Υπουργοί Επικρατείας παραμένουν

οι Νίκος Παππάς και Αλέκος
Φλαμπουράρης ο δεύτερος για τον
συντονισμό του κυβερνητικού έργου
Κυβερνητική εκπρόσωπος του νέου
σχήματος η'Ολγα Γεροβασίλη

Νέος γραμματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου θα είναι κατά πληροφορίες

ο Μιχάλης Καλογήρου στη θέση
του Σπύρου Σαγιά για τον οποίον έγιναν

εισηγήσεις να διατηρήσει τεχνικό

και όχι πολιτικό ρόλο στην κυβέρνηση

Πέντε πρόσωπα από τους
Ανεξάρτητους'Ελληνες συμμετέχουν
στην κυβέρνηση αντιθέτως εκτός
κυβέρνησης έμεινε ο Νίκος Νικολό
πουλος καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σαφείς
αντιρρήσεις για την υπουργοποίησή
του

Δρομολογείται η
ανασυγκρότηση στο κόμμα

Η ανακοίνωση του νέου υπουργικού

σχήματος και το κλίμα της διαδικασίας

μέσα από την οποία προέκυψε

διαψεύδουν πλήρως όσους
προέβλεπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισερχόταν

μετά τις εκλογές σε περίοδο εσωκομματικής

αντιπαράθεσης υπενθυμίζουμε

τις συχνές αναφορές
του Ευ Μεϊμαράκη στους 53 Απεναντίας

σύμφωνα με διασταυρωμένες

πληροφορίες όλες οι πλευρές
εκφράζουν σε γενικές γραμμές την ι
κανοποίησή τους για τη σύνθεση του
νέου κυβερνητικού συμβουλίου και επισημαίνουν

ότι προέκυψε σε κλίμα
συναίνεσης.Έτσι η ανασυγκρότηση
του κόμματος και η προσπάθεια που

πρέπει να ξεκινήσει προκειμένου ο

ΣΥΡΙΖΑ να συναντηθεί με συγκροτημένο

και λελογισμένο τρόπο με ευρύτερα

κοινωνικά στρώματα θα υλοποιηθούν

στη βάση της εισήγησης
του Αλ Τσίπρα στην Πολιτική Γραμματεία

Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσητρας

Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης

Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Πάνος Κουρουμπλής
Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Χριστόφορος
Βερναρδάκης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Προστασίας του
Πολίτη Νίκος Τόσκας

Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα
Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κάλλια

Τσαρουχά

Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργός Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Τουρισμού Έλενα

Κουντουρά
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα
Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
Υπουργός Πάνος Κομμένος
Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης
Βίτσας

Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης
Αναπληρώτρια υπουργός Σία

Αναγνωστοπούλου
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Έρευνας και

Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης

Υφυπουργός Θεοδόσης
Πελεγρίνης

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Ευρωπαϊκών
υποθέσεων Νίκος Ιυδάκης
Υφυπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης Μάρδας

Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης

Αμανατίδης

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπουργός Νίκος
Παρασκευόπουλος
Αν υπουργός αρμόδιος για θέματα

διαφθοράς Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια
για θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου

Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για την Καταπολέμηση της
Ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Υπουργείο Υγείας
Υπουργός Ανδρέας Ιανθός
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης

Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς

Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος
Κοντονής

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής υπουργός Τρύφων
Αλεξιάδης
Αναπληρωτής υπουργός Γιώργος
Χουλιαρόκης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Περιβάλλοντος Γιάννης
Τσιρώνης

Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός Δημήτρης Κομμένος

Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός Θοδωρής Δρίτσας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου

Αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης

Υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του
ΚυβερνητικούΈργου Αλέκος
Φλαμπουράρης
Υφυπουργός Παρά τω
Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ

Υφυπουργός Παρά τω

Πρωθυπουργώ και κυβερνητική
εκπρόσωπος Όλγα ΓεροΒασίλη
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Η σύνθεση ins véas Kußepvnons
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης

Γεννήθηκε στην Ανατολή Λασιθίου το 1947 Εγγαμος

Έχει δύο κόρες Οικονομολόγος με σπουδές στις Πολιτικές

και Οικονομικές Επιστήμες Εξελέγη βουλευτής
Χανίων το 1989 και βουλευτής Β Αθηνών το 1996 το
2004 και το 2007 με τον Συνασπισμό

Μέλος της Αντιπροσωπείας της Βουλής στο Συμβο ύ

λιο της Ευρώπης Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθήνας
1994 1999 Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
του Συνασπισμού Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Δ.Σ του Επιστημονικού Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υπουργός Οικονομίας
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας

και τέως αντιπρύτανης
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διετέλεσε

Βουλευτής Χανίων του
ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Τομέα
Ανάπτυξης της Κ.Ο του κόμματος

Επίσης περιφερειακός
σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

με τη Ριζοσπαστική Συνεργασία

Κρήτης Έχει διατελέσει

επίσης πρόεδρος του

Δ.Σ της εφημερίδας Η Αυγή
μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας
Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος

Πουλαντζάς διοικητικός
και επιστημονικός σύμβουλος
στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό

Ίδρυμα της ΕΤΒΑ και μέλος
του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων στο υπουργείο

Εθνικής Οικονομίας
1989-90

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού
Γεννήθηκε στην Αθήνα Σπούδασε Φυσική Αγωγή και Επιστήμη του Αθλητισμού στο Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδας στο άλμα εις ύφος και στα
100 μέτρα Έκανε διεθνή καριέρα στη βιομηχανία της μόδας και υπήρξε εκδότρια περιοδικών με γυναικεία

και κοινωνικά θέματα Είναι βουλευτής Α Αθήνας των Ανεξάρτητων Ελλήνων

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Υφυπουργός αρμόδια
για θέματα Βιομηχανίας

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Ήταν
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών Το
1998 εξελέγη νομαρχιακή σύμβουλος στον Ν Πέλλας

και διετέλεσε αντινομάρχης Πέλλας αρμόδια για
θέματα Παιδείας και Πολιτισμού και εντεταλμένη
σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Διοίκησης Το 2002

επανεξελέγη νομαρχιακή σύμβουλος στον Ν Πέλλας

ΑΛΕΙΗΣ ΧΑΡΓΓΣΗΣ

Υφυπουργός αρμόδιος
για θέματα ΕΣΠΑ

Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές

σπουδές στην Αγγλία Δραστηριοποιείται
επαγγελματικά στον κλάδο των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας Είναι μέλος της Συντονιστικής

Επιτροπής του Δικτύου Ενεργών

Πολιτών Καλαμάτας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΓΤΣΑΣ

Υπουργός Ναυτιλίας
Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά

όπου και μεγάλωσε Βουλευτής

για τον Πειραιά και τα Νησιά

από το 2007 μέχρι και σήμερα
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Τέσσερις φορές υποψήφιος

δήμαρχος Πειραιά με το

Λιμάνι της Αγωνίας Δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά από το 2002
μέχρι το 2007 αλλά και σήμερα
Συμμετοχή σε κοινωνικούς και πολιτικούς

αγώνες πάνω από 50

χρόνια Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γεννήθηκε το 1951 στο Ματσούκι Αιτωλοακαρνανίας και κατάγεται από

ποντιακή προσφυγική οικογένεια Είναι δικηγόρος και διδάκτωρ Κοινωνικών

Επιστημών Την περίοδο 1993-1996 διετέλεσε γενικός γραμματέας

Πρόνοιας του υπουργείου Υγείας Έχει εκλεγεί τρεις φορές βουλευτής

Αιτωλοακαρνανίας με το ΠΑΣ0Κ και το 2012 εξελέγη δεύτερος στη
Β Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ επανεξελέγη στην ίδια περιφέρεια στις
πρόσφατες εκλογές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργάστηκε σε μεγάλο

γραφείο μελετών για χρόνια διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο άδειες μελέτες κατασκευές εργάσθηκε

επίσης σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία ΠΡ0Δ0ΜΗ ΕΔ0Κ ΕΤΕΡ Από το 1966 συμμετείχε

στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη Στα χρόνια της δικτατορίας 1967-1974 είχε αντιστασιακή

δράση Συμμετείχε στην αντιδικτατορική οργάνωση Ρήγας Φεραίος με τους Κ

Κωσταράκο Γ Ρέγκα Φ Προβατά Γ Σπηλιώτη και άλλους Από το 1974 συμμετείχε στην ΚΝΕ

και στο ΚΚΕ

Χριστόφορος Βερναρδάκης

Αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Απόφοιτος το 1985 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και

κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος D.E Α Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο
της Σορβόννης Είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Το 1993

ίδρυσε την εταιρεία δημοσκοπήσεων VPRC της οποίας διετέλεσε πρόεδρος του Δ Σ αναλαμβάνοντας

κατόπιν τη θέση του επιστημονικού συμβούλου Συμμετέχει από τον Νοέμβριο του 201 1

στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ Υπήρξε

μέλος της Συντακτικής Ομάδας του μηνιαίου περιοδικού Σχολιαστής και του περιοδικού

θέσεις

ΝΙΚΟΣ Τ0ΣΚΑΣ

Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γεννήθηκε στην Αθήνα Συμμετείχε σε αντιστασιακή οργάνωση πριν εισαχθεί στη Στρατιωτική

Σχολή Ευελπίδων το 1971 Αποφοίτησε επίσης από τη Σχολή Πολέμου όπου αργότερα δίδαξε

και τη Σχολή Εθνικής Αμυνας Υπηρέτησε για πάνω από τριάντα χρόνια σε διάφορες θέσεις

στο στράτευμα Υπηρέτησε στο διεθνές επιτελείο του NATO στις Βρυξέλλες και στο νατοϊκό

στρατηγείο της Νάπολης Αποστρατεύτηκε τον Μάρτιο του 2005 με το Βαθμό του υποστρατήγου

Από το 2006 συνεργάστηκε με τον τομέα Αμυνας του ΠΑΣ0Κ και από το 2008 με το ΙΣΤΑΜΕ
Από το 2011 είναι μέλος και συντονιστής του Δ.Σ της Κίνησης Ιδεών και Δράσης ΠΡΑΤΤΩ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
Μαιευτήρας και χειρουργός γυναικολόγος Τελείωσε την Ιατρική Σχολή Αθηνών και μετά μετεκπαιδεύτηκε

στο Μιλάνο και στο Λονδίνο Έχει εργαστεί στα νοσοκομεία Τζάνειο Αγιος Σάββας

Έλενα Στο Λονδίνο συνεργάστηκε στο Queen Elisabeth Saint John Clinic To 1999 έκανε
τον πρώτο στην Ελλάδα τοκετό στο νερό Είναι μέλος επιστημονικών συλλόγων Συμμετέχει ενεργά

σε κοινωνικά κινήματα και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Γιατρών του Κόσμου έχοντας

συμμετάσχει σε πάνω από 25 αποστολές σε Ασία και Αφρική

ΜΑΡΙΑ Κ0ΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης
Γεννήθηκε στις Σέρρες στις 21 Φεβρουαρίου 1958 Δικηγόρος Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης
Βουλευτής Ν Σερρών Το 2000 2004 2007 και το 2009 με τη Νέα Δημοκρατία και το 2012

μετά την καταψήφιση του δεύτερου Μνημονίου και της αντίστοιχης δανειακής σύμβασης διαγράφηκε

από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν Δ και προσχώρησε στο κόμμα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 επανεξελέγη βουλευτής Ν Σερρών με τους Ανεξάρτητους

Έλληνες Διετέλεσε Στ αντιπρόεδρος της Βουλής
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Υπουργός
Εξωτερικών

Καθηγητής Πολιτικών θεωριών
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του
Πειραιά Διετέλεσε πρόεδρος του
Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών

Μελετών του ΙΣΤΑΜΕ

Μέχρι το καλοκαίρι του 2008 υπήρξε

πρεσβευτής εμπειρογνώμων
στο υπουργείο Εξωτερικών όπου

συμμετείχε και διηύθυνε σειρά ομάδων έρευνας προγραμματισμού

και σχεδιασμού Διετέλεσε μέλος του πρώτου Εθνικού

Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής Σήμερα διευθύνει τη
σειρά Αναοτοχασμός στις Εκδόσεις Καστανιώτη όπως παλαιότερα

τη σειρά Λόγος στις Εκδόσεις Λιθάνη

ΝΙΚΟΣ ΙΥΔΑΚΗΣ Αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Δημοσιογράφος Γεννήθηκε στον Πειραιά

το 1958 Σπούδασε στην Οδοντιατρική

Αθηνών πτυχίο 1984 και έκανε
μεταπτυχιακές

σπουδές στην Ιστορία της Τέ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

χνης στη Φιλοσοφική Αθηνών Από το
1992 εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή

Το 1998 ήταν υποψήφιος σύμβουλος

στη Μύκονο με τον συνδυασμό

Μυκονιάτικη Κίνηση Πολιτών το 2000 υποψήφιος

βουλευτής Κυκλάδων με τον Συνασπισμό

της Αριστεράς το 2014 υποψήφιος

ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Υφυπουργός Εξωτερικών
Καθηγητής Οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργάστηκε

για τρία σχεδόν χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1992-1994
Κατόπιν υπηρέτησε στο υπουργείο Ανάπτυξης επί υπουργίας Νίκου

Χριστοδουλάκη με υφυπουργό τη Μιλένα Αποστολάκη και στη συνέχεια

με υπουργό τον Άκη Τσοχατζόπουλο και υφυπουργό τον Χρήστο
Θεοδώρου αρχικά ως γενικός γραμματέας Εμπορίου Απρίλιος 2000

Φεβρουάριος 2002 και ακολούθως ως διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού

Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Οκτώβριος 2002 Απρίλιος

2004

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΉΔΗΣ

Υφυπουργός Εξωτερικών
Σπούδασε στο τμήμα Χημικών Πετρελαίου Καβάλας

και το 1985 αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία

θεσσαλονίκης Μέλος από το 1996 του Δ.Σ

γραμματέας του Α Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π Ε θεσσαλονίκης

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε

Δ0θ N.T ΑΔΕΔΥ και αντιπρόσωπος σε Γενικές Συνελεύσεις

της Δ0Ε της ΕΔ0Θ και της ΑΔΕΔΥ παρών
στα κινήματα και στην πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων
σωματείων

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός
Οικονομικών

Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών απόφοιτος του

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Έχει

διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Κεντ
και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Β Αθήνας υπεύθυνος
για την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο Το

τελευταίο του Βιβλίο μαζί με τον Χρήστο Λάσκο έχει τίτλο
Crucible of Resistance Greece the Eurozone and the
WorldEconomic Crisis εκδόσεις Pluto Press

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών
για θέματα εσόδων

Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣ0ΕΕ στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών το
1987 Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος και αντιπρόεδρος για 10 χρόνια

στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπουργείου
Οικονομικών Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών

Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος
του συλλόγου των εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων Ήταν υπεύθυνος

στον τομέα της φορολογικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών με ευθύνη
το σκέλος των δαπανών

Πτυχιούχος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

κάτοχος μεταπτυχιακού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο

του Γουόρικ Υπήρξε στο Μάντσεστερ λέκτορας Ευρωπαϊκής

Οικονομικής Ολοκλήρωσης δίδαξε Οικονομικά στο

Πανεπιστήμιο του Έσσεξ και ήταν επιστημονικός συνεργάτης
στο Ινστιτούτο για την Απασχόληση του Πανεπιστημίου του Γουόρικ

Είναι επισκέπτης καθηγητής στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΑΝΟΣ ΣΚ0ΥΡΛΕΤΗΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα Σπούδασε στο Οικονομικό

Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά και από
το 1986 έως το 2011 εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα
Από τα μαθητικά του χρόνια οργανώθηκε στην ΕΚΟΝ Ρήγας

Φεραίος της οποίας υπήρξε μέλος του γραφείου του

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος

Κ Σ ενώ συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα
Μέλος του ΣΥΝ από το 1990 και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ

Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και τις πρόσφατες

εκλογές διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του ΓΥΡΙΖΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 Σπούδασε

Χημικός και διδάσκει Οργανική Χημεία
και Βιοχημεία σε φοιτητές Δραστηριοποιήθηκε

στο φοιτητικό κίνημα μέσα στον Ρήγα

Φεραίο και τη Β Πανελλαδική Το 1983

γίνεται ιδρυτικό μέλος της Εναλλακτικής Κίνησης

Οικολόγων Από τότε συμμετέχει αδιάλειπτα

στο οικολογικό κίνημα κυρίως
στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης Διατέλεσε

εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συμ¬

βούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

1999 2006 Είναι ιδρυτικό μέλος των

Οικολόγων Πράσινων μέλος του Πανελλαδικού

τους συμβουλίου και συντάκτης της
εφημερίδας Πράσινη Πολιτική

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Διετέλεσε βουλευτής Εύβοιας του Συνασπισμού την

περίοδο 1996-2000 Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας
2004-2010 και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

1998-2013 Επανεκλέχθηκε βουλευτής Εύβοιας του

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 17ης Ιουνίου

2012 Συντονιστής θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων

της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ Εκλέχτηκε περιφερειακός
σύμβουλος ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στις εκλογές

το 2014

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο

Ρούσβελτ στο μεταπτυχιακό στη Δημόσια
Διοίκηση Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος Σερρών και

διετέλεσε αντιδήμαρχος Πολιτισμού ενώ εκλέχθηκε και

νομαρχιακός σύμβουλος Σερρών Εκλέγεται βουλευτής

Σερρών από το 2004 Υπήρξε πολιτικός εκπρόσω

ποςτου ΠΑΣ0Κ για θέματα Μακεδονίας Θράκης και εισηγητής

του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας για
την Παιδεία Διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας με έδρα τη θεσσαλονίκη

και πρόεδρος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής

της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση των
γερμανικών

υποβρυχίων Τον Ιούνιο του 2011 ορίσθηκε
υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Δημοσιογράφος και από το 2008 υπήρξε διευθυντής

της εφημερίδας Αυγή Υπήρξε φοιτητής της Νομικής

του Πανεπιστημίου Αθηνών Διετέλεσε γραμματέας

της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος νεολαίας του ΚΚΕ

Εσωτερικού και μέλος του Κ Σ της ΕΦΕΕ και της Συγκλήτου

Εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στους ραδιοφωνικούς

σταθμούς Flash Πόλις Βήμα FM και EPA 4

Υπήρξε συνεργάτης της εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου έκδοση του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών

ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας
Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της τουρκικής γλώσσας

και του πολιτισμού από το INALC0 στο Παρίσι/Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Σορβόννη και πήρε το διδακτορικό της πάνω στην Ιστορία από την EHESS.'Htov
καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Κύπρου Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής

Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΗΔΛ του I
ΤΕ Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου

Κρήτης Είναι επίσης διευθυντής της Ευρωπαϊκής Εγκατάστασης Λέιζερ Υπεριώδους

European Ultraviolet Laser Facility ULF που λειτουργεί στο ΙΤΕ

ως μέρος του LASERLAB EUROPE που περιλαμβάνει 17 επιλεγμένα εργαστήρια

λέιζερ από χώρες μέλη της Ε.Ε

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της Φωτοφυσικής
και Φασματοσκοπίας Λέιζερ Μηχανισμών Αλληλεπίδρασης Ακτινοβολίας Λέιζερ

με υλικά και Εφαρμογών Λέιζερ για την κατεργασία και διάγνωση υλικών

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρώην πρύτανης

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του'Εξετερ της Αγγλίας Έχει τιμηθεί
στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λονδίνο με το βραβείο καλύτερης

ερμηνείας για την ταινία του Δημήτρη Πιατά Πανδημία

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Υπουργός Πολιτισμού
Γεννήθηκε το 1943 στην Κέρκυρα Είναι ομότιμος κα

θηγπτής Φιλοσοφίας στο ΕΜΠ πρόεδρος του Ινστιτούτου

Νίκος Πουλαντζάς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

του ΣΥΡΙΖΑ
Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου Κριτικής

για το Βιβλίο του Αντικείμενα και όψεις εαυτού ενώ
το 2010 του απονεμήθηκε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής

Διδασκαλίας στη μνήμη των Βασίλη Ξανθόπουλου Στέφανου Πνευματικού

Το τελευταίο του Βιβλίο με τίτλο Peeling Potatoes or Grinding Lenses

Spinoza and Wittgenstein Converse on Immanence and Its Logic κυκλοφορεί από

τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεννήθηκε το 1963 και ασκεί από το 1995 το επάγγελμα του δικηγόρου στη

Ζάκυνθο Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Αθήνας και μέλος

του προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ Υπήρξε μέλος του
γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος Είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Τον Ιούνιο του 2012 εκλέχθηκε βουλευτής στη
Ζάκυνθο ενώ επανεξελέγη στις πρόσφατες εκλογές Διετέλεσε μέλος μόνιμων
επιτροπών του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΩΡΓΌΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Υπουργός Εργασίας
Συνταγματολόγος καθηγητής στο Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης Σπούδασε
στη Νομική της Αθήνας και τη Σορβόννη
Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στη διαδικασία

κατάρτισης του Αλβανικού Συντάγματος
και σε άλλες χώρες της Ασίας και της Ανατολικής

Ευρώπης Εκπροσώπησε την Ελλάδα

στην Τρίτη Επιτροπή Δικαιωμάτων

του OHE και ήταν μέλος της συμβουλευτικής
επιτροπής του υπουργείου Εξωτερικών

για την κατάρτιση του Σχεδίου Συντάγματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είναι μέλος του
Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ της UNICEF τηςΈνωσης Ελλήνων

Συνταγματολόγων και ιδρυτικό μέλος
της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου

χρέους

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΊΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γεννήθηκε στην Αθήνα Τελείωσε τη Σχολή Αρχιτεκτόνων

του ΕΜΠ και απέκτησε DEA στην Αστική Γεωγραφία
στο Παρίσι Διορίστηκε Βοηθός στο ΕΜΠ 1972 Έχει

διδάξει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και σε διάφορα

πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη Είναι συνιδρύτρια
του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Τρίτη Ηλικία Εκλεγμέ¬

νο μέλος του TEE Εξελέγη βουλευτή Επικρατείας του
ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και βουλευτής Β Αθηνών του κόμματος
συς πρόσφατες εκλογές Στη Βουλή εισηγήθηκε ζητήματα
παιδείας και έρευνας και συμμετείχε στην επιτροπή προγράμματος

του ΣΥΡΙΖΑ Εργάστηκε στο πρωτόγνωρο πεδίο

των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης

ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής υπουργός για την Καταπολέμηση της Ανεργίας
Οικονομολόγος κάτοχος PhD από το Πανεπιστήμιο

New School for Social Research ΗΠΑ Μέχρι πρόσφατα
διατελούσε χρέη συμβούλου στα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα

μακροοικονομικής πολιτικής και ισότητας των φύλων

Επίσης έχει διατελέσει διευθύντρια του τμήματος
Οικονομία Αγορά Εργασίας και Ισότητα του Levy

Economics Institute συνεργάτης ερευνήτρια στο ΙΝΕ
ΓΣΕΕ καθηγήτρια Οικονομικής Επιστήμης στο New York

University και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Shanghai
Academy of Science και στο Barnard College of Columbia

University Έχει συγγράψει βιβλία και επιστημονικά δοκίμια

για θέματα οικονομίας κρίσης και φύλου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς

Κέντρου Μίκης Θεοδωράκης και εργάστηκε για την εγκατάσταση ομώνυμου Μουσείου στη Ζάτουνα Αρκαδίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΘΟΣ

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης Ειδικεύτηκε

στη Μικροβιολογία και εργαζόταν ως γιατρός του ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Περάματος

και στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος τηςΈνωσης Γιατρών

ΕΣΥ Νομού Ρεθύμνου του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών

ΟΕΝΓΕ και της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ΠΙΣ
Συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που

λειτουργεί στο Ρέθυμνο από το 2008 Είναι μέλος της Κ Ε του ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνος του τομέα

Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Ρεθύμνου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής
υπουργός Υγείας

Χειρουργός εντατικολόγος και διευθυντής

της Μονάδας Εντατικής θεραπείας του
Πειραϊκού θεραπευτηρίου Υπήρξε μέλος

του Δ.Σ του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής
και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ

Ως ειδικευόμενος και εξειδικευμένος
υπήρξε πολλές φορές εκλεγμένο μέλος του
Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ και του Γενικού Συμβουλίου
της ΟΕΝΓΕ Υπήρξε επικεφαλής της μεταφοράς

ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γιουγκοσλαβία

της Ένωσης Γιατρών Αθήνας Πειραιά

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εκλέχθηκε

δήμαρχος Σφακιών
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965

Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Οικονομολόγος Σπούδασε στο

Πανεπιστήμιο της Λυών Οικονομικά
και Ψυχολογία καθώς και στην Ανώτερη

Σχολή Managers Ελβετίας
Εξελέγη βουλευτής της Β Αθηνών

με τη Ν Δ στις εκλογές του 1993 του 1996 του 2000 του
2004 του 2007 και του 2009 Έχει διατελέσει πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

της Βουλής 2006-2007 και υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2007-2009

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ

Αναπληρωτής
υπουργός Άμυνας

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και παρακολούθησε σεμινάρια

marketing και management Εργάστηκε

στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος
στον χώρο της διαφήμισης και των γραφικών

τεχνών Το 1974 εντάχθηκε στη
ΚΝΕ και το 1977 στο ΚΚΕ του οποίου υπήρξε

μέλος της Κ Ε που εκλέχθηκε
στο 13ο Συνέδριο Υπήρξε μέλος του
ΣΥΝ από την ίδρυση του μέλος της ΚΠΕ

σε διάφορες περιόδους γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αθήνας

έως τον Απρίλιο 2009 και γραμματέας

της Κ Ε του ΣΥΡΙΖΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Δικαιοσύνης
jjp £ Διδάσκει Ποινικό Δίκαιο στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
θεσσαλονίκης από το 1980 Έχει
διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος

Νομικής του ΑΠΘ και είναι

κοσμήτορας της Σχολής Νομικών

Οικονομικών και Πολιτικών

Επιστημών του ΑΠΘ Έντονη είναι η παρουσία του
στη νομική πράξη καθώς συμμετείχε σε νομοπαρα¬

σκευαστικές επιτροπές ανέπτυξε δραστηριότητα μεσολαβητή

σε εξεγέρσεις κρατουμένων 1990 1996
και είχε την ευθύνη προγραμμάτων επανένταξης αποφυλακισμένων

1988-1997 Κατά την περίοδο 1993
1995 υπήρξε σύμβουλος για θέματα ποινικού και σωφρονιστικού

δικαίου του τότε υπουργού Δικαιοσύνης
Γ ΚουΒελάκη Έχει λάβει μέρος ως εκπρόσωπος της
χώρας σε συνέδρια ή επιτροπές διεθνών οργανισμών καθώς

και στο Δ Σ ως πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος
για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ έχει διατελέσει

προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

εισαγγελέας εποπτεύων τη δίωξη για το
οργανωμένο

έγκλημα προϊστάμενος της αντιτρομοκρατικής

υπηρεσίας αλλά κατείχε και τη θέση του διοικητή

της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΥΠ Διετέλεσε

εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης και Εκτελέσεως Ποινών

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Το 2003 εξελέγη
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Ορίστηκε εποπτεύων εισαγγελέας στην Υποδιεύθυνση

Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης

Ασφάλειας Αττικής και πρόεδρος του Συμβουλίου

Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών Υπήρξε διοικητής

της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τον περασμένο

Μάρτιο τοποθετήθηκε τέταρτος γενικός γραμματέας

του υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ τον περασμένο

Μάιο ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Δικαιοσύνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα
Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και από το 1995

εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας
Πρόεδρος του TEE από το 2010 έως σήμερα

Από το 2007 έως το 2010 είχε διατελέσει

Β αντιπρόεδρος της Δ Ε του
TEE

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Σπούδασε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών στο και τη Μεγάλη Βρετανία

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εξειδικεύτηκε στα Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Ανεξάρτητων Ελ

Οικονομικά και τη Στρατηγική Επικοινωνία στις ΗΠΑ λήνων

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Υπουργός Επικρατείας
Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην

Καισαριανή Σπούδασε στη Σκωτία όπου ολοκλήρωσε
και τις μεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό

του στα Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης Πανεπιστήμιο

Στράθκλαϊντ της Γλασκώβης Εργάστηκε
ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Fraser of AUander και

συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα στην Βρετανία

στο πεδίο μακροοικονομικών και δημογραφικής πολιτικής

Μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ και από το 2008

διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα

β ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠ0ΥΡΑΡΗΣ

J Υπουργός Επικρατείας
I Ρ ν,α Ιον συντονισμό

1 ji του κυβερνητικού έργου
ηθηκε στην Αθήνα Κατά τη διάρκεια των

l^k^BV^Bl σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυ

Hl^^^^^^l I στρια και κατόπιν στην Πολυτεχνική Σχολή θεσοαλο
Hf I νίκης από όπου απέκτησε και το δίπλωμα πολιτικού
Β I μηχανικού ως στέλεχος του ΚΚΕ και κατόπιν της Νε

Β I ολαιας Λαμπράκη εδωοε το πάρων στους αγώνες
πριν και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και συνελήφθη

Διετέλεσε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΚΚΕ Εσωτερικού του ΚΚΕ

Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά και του Συνασπισμού Μέλος της Κ Ε του ΣΥΡΙΖΑ

και συντονιστής των Επιτροπών της Κ.Ο του κόμματος

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

H Υφυπουργός Επικρατείας
Γεννήθηκε στη θεσσαλονίκη Στις εκλογές του

Ι 2012 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής ως επι

Mp'V κεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας των Ανεξαρ

5 τητων Ελλήνων Ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρό

k/^É σωπος της Κ.Ο των Ανεξάρτητων Ελλήνων θεοη α

I πό την οποία παραιτήθηκε τον Μάιο του 2013 Διε

ij^^H I τέλεσε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων
Ι με τον συνδυασμό Νέα Εποχή του Μιλτιάδη Έβερτ

Εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος Φως των

Σπορ Ελεύθερος Ελεύθερος Τύπος Απογευματινή

Ελευθεροτυπία Χώρα κ ά Εργάστηκε ακόμα στην ΕΡΤ τον ΑΝΤΙ
τον Star και τον Alter ως παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ή με δική του εκπομπή

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ
κυβερνητική εκπρόσωπος

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών Διετέλεσε γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας

Αρτας και του Ιατρικού Συλλόγου Αρτας
Στις εκλογές του 2000 ήταν υποψήφια βουλευτής
Νομού Αρτας συνεργαζόμενη με το ψηφοδέλτιο του

Συνασπισμού και στις ευρωεκλογές του 2004 ήταν

υποψήφια ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο Γυναίκες

για μια άλλη Ευρώπη Στις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέχθηκε δημοτική

σύμβουλος Στις δημοτικές εκλογές του 2006 και του 2010 ήταν υποψήφια

δήμαρχος Αρταίων επικεφαλής της Δημοτικής Αλλαγής
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Σχα 890 εκατ η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ
προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους Υγείας

Στα 890 εκατ ευρώ ορίστηκε
το ταβάνι των δαπανών του ΕΟΠΥΥ

προς τους συμβεβλημένους παρόχους

υγείας για το 201 5 με ισχύ έως

και το 2018 σύμφωνα με την Υπουργική

Απόφαση ΥΑ που υπέγραψε

ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας

Θάνος Δημόπουλος
Ειδικότερα το ετήσιο όριο δαπάνης

για τη νοσηλεία σε Ιδιωτικές
Κλινικές ανέρχεται στα 235 εκατ ευρώ

για υπηρεσίες σε Κέντρα Αποκατάστασης

και Αποθεραπείας κλειστής

περίθαλψης στα 51 εκατ ευρώ
ενώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές

κλινυ<ές σε 45 εκατ ευρώ
Ακόμη για τους Φορείς Υποστήριξης

Αναπηρίας κερδοσκοπικού
χαρακτήρα το ετήσιο όριο δαπάνης
είναι 3 εκατ ευρώ και για τους αντί

λόγους νευρολόγους γυναικολόγους
και φυσιάτρους το ετήσιο όριο

δαπάνης ανέρχεται σε 18 εκατ ευρώ
ενώ για τις λοιπές ειδικότητες στα
8,1 εκατ ευρώ

Στα 62 εκατ ευρώ ορίζεται το ετήσιο

όριο δαπάνης για τους φυσι
κοθεραπευτές και στα 6 εκατ ευρώ
για τα Κέντρα Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας ανοικτής περίθαλψης

ενώ στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης
και Τεχνητού Νεφρού αντιστοιχούν

110 εκατ ευρώ
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη

ΥΑ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από

τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών

υγείας καθώς η αύξηση του
ΦΠΑ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες
από 13 σε 23 πρόκειται να επιφέρει

περαιτέρω μειώσεις στα
στοίχους φορείς μη κερδοσκοπικού Η Υπουργική Απόφαση καθορίζει στικά εργαστήρια στα 302 εκατ ευ κέρδη τους
χαρακτήρα 50 εκατ ευρώ κ°λ το όριο δαπανών για τα διαγνω ρώ Για καρδιολόγους γαστρεντερο
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΑ ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

επικίνδυνων αποστολών
ΤΗΝ

ΟΜΑΔΑ κρούσης της νέας κυβέρνησης για τα
καυτά μέτωπα επέλεξε ο Αλ Τσίπρας Ο Γ Δραγα

σάκης παρέμεινε αντιπρόεδρος ενώ στους βασικούς
πυλώνες των Οικονομικών και της Οικονομίας τοποθετήθηκαν

ο Ευκλ Τσακαλώτος και ο Γ Χουλιαράκης για
την εφαρμογή των προσαρμογών του Μνημονίου και
ο Γ Σταθάκης Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης
επικεφαλής στο Εργασίας ο Γ Κατρούγκαλος

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ποιοι έμπαιναν
και έβγαιναν από
τη λίστα μέχρι
το παρά ένα

ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΟΣΤΟ

Ν BoÛTons
ο véos
npÔEÔpOS
Tns BouArïs
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ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕ! ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Η ομάδα κρούσης
που αναλαμβάνει
τα καυτά μέτωπα
Στην αντιπροεδρία ο Γ. Δραγασάκης. Ευ. Τσακαλώτος, Γ. Χουλιαράκης και
Γ. Σταθάκης αναλαμβάνουν τους βασικούς πυλώνες των Οικονομικών και της
Οικονομίας. Στον τομέα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικεφαλής στο υπ.

Εργασίας ο Γ. Κατρούγκαλος. Βήματα διεύρυνσης προς ΠΑΣΟΚογενή στελέχη

νες), ενώ στο Ναυτιλίας επανέρχεται ο
Θοδωρής Δρίτσας.

Βασικός μοχλός προώθησης των
πολιτικών που έχει στην ατζέντα με τις
πρστεραιότητες η νέα κυβέρνηση υπό
τον Αλέξα Τσίπρα είναι το υπουργείο
Εργαοι'ας, όπου με επικεφαλής υπουργό 

τον Γιώργο Καφούγκαλο θα αποφασίσει 

τις «ανατροπές» για το Ασφαλιστικό 
αλλά και για τα αλλα σχετικά θέματα.

Ο κ. Τσττίρας διατήρησε δύο κυρίες στο
Υπουργικό Συμβούλιο άλλωστε, τη Θε-
ανώΦωτίου και τη ΡάνιαΑντωνοπούλου,
όπως και τον Αριστείδη Μπαλτά που
αναλαμβάνει υπουργός Πολιτισμού,
αφήνοντας στη θέση του στο Παιδείας
τον μέχρι τώρα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 

του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Φίλη.
Ο Πάνος Σκουρλέτης παραμένει

ισχυρή δύναμη στο κυβερνητικό σχήμα
και το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με αναπληρωτή τον απερχόμενο 

από τους Οικολόγους Γιάννη Τσι-
ρώνη.

Είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή φρουράς 

που προκλήθηκε από την αποχώ-
ρηαπ απότο υπουργείο Εσωτερικώντου
Ν. Βούτση. Εκεί αναλαμβάνει καθήκοντα
ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος
αφήνει τα ηνία στο Υγείας στον τέως
αναπληρωτή υπουργό Ανδρέα Ξανθό
(με αναπληρωτή τον Παύλο Πολάκη).

Ο αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 

Πάνος Κομμένος παραμένει υπουργός 

Εθνικής Αμυνας, με αναπληρωτή
υπουργό τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ 

Δημήτρη Βίτσα, ενώ στο κρίσιμο
πόστο της Προστασίας του Πολίτη τοποθετείται 

ο Π/\ΣΟΚογενής Ν. Τόσχας
Υπουργός Μετανάστευαπς ύστερα
από συνεχείς κρούσεις στον υπηρεσιακό 

υπουργό του κ. Τσίπρα (ο
ίδιος ιον είχε προτείνει στην κ.

Θάνου) παραμένει ο κ. Μουζά-
ä   λας, παρά τις αρχικές του

επιφυλάξεις, ενώ στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης θα συ-

τςης, με υφυπουργό τον ι	—  νυπαρξουν οι κ. Παρα-
Δημήτρη Καμμένο (από ^^^^	\	\ σκευόπουλος και Πά¬

τους Ανεξαρτήτους Ελλη- SÊÊ  Bfeh..	iURk παγγελόπουλος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ	

Την 
ομάδα κρούαπς της κυβέρνησης 
στην πασιφανώς απαιτητική

συγκυρία επέλεξε χθες αργά το
βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι
αποφασισμένος να ζητά σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σαφή «εικόνα» των
στόχων, των χρονοδιαγραμμάτων και
του αποτελέαματος.

Η νέα κυβέρνηση, η οποία θα ορκιστεί 

σήμερα το πρωί στο Προεδρικό
Μέγαρο, δεν αλλάζει τον βασικό κηρμό,
υπολογιζει σης εσωτερικές μετακι νήσεις
υπουργών και στις εσωκομματικές ισορροπίες 

και κάνει τα πρώτα δειλά βήματα 

διεύρυνσης προς ΠΑΣΟΚογενή στελέχη.

Για τους βαστκούς πυλώνες Οικονομικών 

και Οικονομίας ο κ. Τσίπρας
επέλεξε την «ασφαλή διαδρομή». Επίσης 

διατήρησε το κορυφαίο και έμπειρο
στέλεχος στην Αντιπροεδρία Γιάννη
Δραγασάκη, διαψεύδοντας τις επί της
ουστ'ας φήμες περί μετάβασης του στην
προεδρία της Βουλής. Τον «καυτό φάκελο» 

του υπουργείου Οικονομικών
έχουν ήδη στα χέρια τους ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος ως «τσαρος» και ως ο έχων
τη συνολική ευθύνη της διαρκούς παρακολούθησης 

της εφαρμογής των
δημοσιονομικών προσαρμογών που
επιτάσσει το Μνημόνιο, ενώ θα έχει ως
αναπληρωτές υπουργούς τον μέχρι χθες
υπηρεσιακό υπουργό Γιώργο Χουλια-
ράκη, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία
του Γενικού Λογιστηρίου, και τον Τρύφωνα 

Αλεξιάδη, ο οποίος έχει την μπαγκέτα 

των φηρολογικών ζητημάτων.
Σταθερά στο υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξας παραμένει ο
Γιώργος Σταθάκης ως «υπε
ρυπουργός», παρότι σπάει
το υπαρχον σχήμα και έτστ

υπουργός Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων αναλαμβάνει 

ο Χρήστος Σπίρ-

ΝΙΚΟΣΒΟΥΤΣΗΣ

Αναλαμβάνει
πρόεδρος
της Βουλής
ΕΝΑ ΜΑΧΗΤΙΚΟ και ταυτόχρονα 

έμπειρο στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ, που γνωρίζει πρόσωπα 

και καταστάσεις, αποχωρεί
από την «πρώτη γραμμή» της
κυβέρνησης για
τη Βουλή. 0 Νίκος Βουτσης
πρατείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
για τον καθοριστικής σημασίας 

ρόλο του προέδρου της
Βουλής και λέγεται ότι ο ίδιος
δέχτηκε την πρόταση, με
στόχο να υπάρξει υγιής και ειλικρινής 

δίαυλος συνεννόησης 

με όλα τα άλλα κόμματα.
0 κ. Τσίπρας εκτιμά ότι θα
αποδειχθεί «σύμμαχος» των
θεσμικών διαδικασιών χωρίς
περιττές εκφάνσεις τυπολατρίας 

ή παρερμηνείας της ευθύνης 

που αναλαμβάνει

ΤΗ ΝΕΑ «ΤΡΟΙΚΑ» που αναλαμβάνει την εξαιρετικά απαιτητική
ατζέντα αποκτά πια το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο με τη «σφραγίδα» του

Αλέξη Τσίπρα. 0 Γιάννης Δραγασάκης έχει την μπαγκέτα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

του συντονισμού του οικονομικού επιτελείου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
επανέρχεται με τον «καυτό φάκελο» ευθύνης του Οικονομικών και ο Γιώργος

Χουλιαράκης αναγκάζεται, από «ακριβοθώρητος» υπηρεσιακός υπουργός, να «κολυμπήσει» 

στα νερά της παρακολούθησης του προγράμματος στη νέα κυβέρνηση
που βάζει εκ των πραγμάτων ψηλά τον πήχη.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΓΑΘΑΚΗΣ

Κρίσιμη θέση
για την Ανάπτυξη
ΔΙΑΤΗΡΕΙ τα ηνία του τομέα που

μπορεί να απογειώσει αν όλοι οι
κρίσιμοι δείκτες της οικονομίας συνωμοτήσουν

0 Γιώργος Σταθάκης
παραμένει σταθερά στο κρίσιμο
υπουργείο καθώς ο Αλέξης Τσίπρας
εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους μήνες

μπορεί να πετύχει εκμεταλλευόμενος
το κλίμα πολιτικής σταθερότητας

τη συνταγή για την προσέλκυση
επενδύσεων

ΠΠΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Στα χέρια του
το Ασφαλιστικό
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ από τη Μεσσηνία και
την προεκλογική περίοδο για να αναλάβει

τον καυτό φάκελο της προετοιμασίας

εφαρμογής σκληρών ρυθμίσεων

στο Ασφαλιστικό Οι γνωρίζοντες
λένε ότι ο Γιώργος Κατρούγκα

λος μαζί με τα άλλα στελέχη του
υπουργείου οφείλουν να πετύχουν
πολλά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα

με το λιγότερο ει δυνατόν πολιτικό

κόστος για την κυβέρνηση

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛ ΑΡΗΣ

Με ρίζες
από το ΠΑΣΟΚ
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ του ΣΥ ΡΙΖΑ τον

έκοψαν από υποψήφιο περιφερειάρχη
στις τελευταίες αυτοδιοικητικές

εκλογές Ισχυρές αντιδράσεις προκλήθηκαν

και τώρα με αφορμή τη συμμετοχή
του στο ψηφοδέλτιο Α θεσσαλονίκης
του ΣΥ ΡΙΖΑ Ο Αλ Τσίπρας πήρε

την απόφαση και ο πρώην παπανδρεϊ
κος Μάρκος Μπολαρης αναλαμβάνει
ρόλο αναπληρωτή Αγροτικής Ανάπτυξης

με υπουργό τον Β Αποστόλου

Ο Ν ΦΙΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο Γ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Οι εκπλήξεις οι νέοι και οι αποχωρήσεις
01 καραμπόλες οι διευθετήσεις της
τελευταίας στιγμής και π ανάγκη διατήρησης

των ισορροπιών μπορεί να μην
ήταν πάνω από τον στόχο του Αλέξα
Τοι'ηρα να αποδείξει ότι σφραγίζει με
την απόφασή του τη συνέχεια της επτάμηνης

διακυβέρνησης ωστόσο έπαιξαν
ρόλο στην τελική ευθεία προς την ανακοίνωση

του νέου Υπουργικού Συμβουλίου

Εντός της κυβέρνησης βρίσκεται
πλέον και δη σε κρίσιμο πόστο ο Γιώργος

Χουλιαράκης ο οποίος είχε αναλάβει

ως πρώην επικεφαλής του ΣΟΕ τα
ηνία των διαπραγματεύσεων με τους
εταίρους και ως υπηρεσιακός υπουργός
Στα καυτά θέματα του ΕΣΠΑ υπό την
επίβλεψη του Γιώργου Σταθάκη ορίζεται
ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου
πλέον ο Αλέξας Χαρίτσης ο οποίος ήταν
και στην Επιτροπή Εκλογικής Ευθύνης
του ΣΥΡΙΖΑ Στους εντός κυβερνητικού
πλαισίου ο Γ Μσυζαλας ο γοναικολό

γσς σ οποίος έφερε αποτέλεαμα στα
μεταναστευτικά/προσφυγικά θέματα
ως υπηρεσιακός υπουργός όπως και
ο Γ Μπαλάφας που αφήνει την αντιπροεδρία

της Βουλής για το υπουργείο
Εσωτερικών είναι βασικό στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει την ηγεσία

Στσ τιμόνι του Παιδείας και τις προφανείς

δυσκολίες για το άνοιγμα όλων
των σχολείων χωρίς ελλείψεις και προβλήματα

ο Νίκος Φίλης ο οποίος αντικαθιστά

τον Αρ Μπαλτά ο οποίος παραμένει

επίσης εντός στο υπουργείο
Πολιτισμού

Οι εκπλήξεις του νέου κυβερνητικού
σχήματος αφορούν στην αξιοποίηση
των πασοκογενών όπως του Μάρκου
Μπόλαρη που αναλαμβάνει καθήκοντα
υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
εκλέχτηκε στην Α Θεσσαλονίκης ενώ
οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσαν
γιατη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια
και της Θεοδώρας Τζόκρη που θα έχει

την ευθύνη των θεμάτων Βιομηχανίας
υπό τον Γ Σταθάκη

Στο Ασφαλιστικό και τον σχετικό
φάκελο για τον οποίο έχει σοβαρή γνώση

ο Α Πετρόπσυλσς ενώ στο Παιδείας
ο πρώην πρύτανης Θ Πελεγρίνης και
στο Υποδομών ο Δ Κομμένος

Εμειναν ektos
Εκτός κυβέρνησης ο Γιάννης Πανού

σης ο οποίος παραδίδει τη σκυταλη του
Προστασίας του Πολίτη στον επίσης
προερχόμενο από την Κεντροαριστερά
Νίκο τόσκα ήταν τομεαρχης του ΠΑΣΟΚ

π Τασία Χριστοδουλοπούλου n
οποία όμως εκλέχτηκε βουλευτής με το
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παναγιώτης
Σγουρίδης από τους ΑΝΕΛ ο Τάσος
Κουράκης ήταν στο Παιδείας ο Παύλος

Χαϊκαλης και ο Παναγιώτης Νικο
λούδης η ατζέντα των κυβερνητικών
του αρμοδιοτήτων πέρασε στο υπουργείο

Δικαιοσύνης

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος Tns κυβέρνησης Γιάννης Δραγαοάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

YnoupYÔs Παναγιώτης Κουρουμπλη
Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
Αναπληρωτή5 υπουργός αρμόδιος για
θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισα Χριστόφορος Βερναρδάκη
Αναπληρωτής unoupYÔs αρμόδιος
για θέματα Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκα
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας
Υφυπουργός αρμόδια
για θέματα Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια-Τοαρουχά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπουργός Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Τουρισμού Ελενα Κου ντούροι
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός

Πάνος Κομμένος
Δημήτρης Βίτσας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπουργός
Αναπληρώτρια υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Ερευνας και Καινοτομίας
Υφυπουργός

Νίκος Φίλης
Σία Αναγνωστοπούλου

Κώστας Φωτάκης
Θεοδόσης Πελεγρίνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Υφυπουργός
Υφυπουργός

Νίκος Κοτζιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν(κο Ξυδάκης
Δημήτρης Μάρδας

Γιάννης Αμανατίδης

Υπουργός Νίκος Παρασκευοπουλο
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Διαφθοράς Δημήτρης Παηαγγελόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για την Καταπολέμηση της Ανεργίας Ρόνια Αντωνοπούλου
Υφυπουργός αρμόδιος
για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόηουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριστείδης Μπαλτάς

Σταύρος Κοντονής
Υπουργός
Υφυπουργός Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Τρύφων Αλεξιάδης

Γιώργος Χουλιαράκης

Πάνος Σκουρλέτης

Γιάννης Τσιρώνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπουργός
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Περιβάλλοντος

Υπουργός
Υφυπουργός

Χρήστος Σπίρτζης
Δημήτρης Κομμένος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπουργός Θοδωρής Δρίτσας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου
Αναπληρωτής υπουργός Μάρκος Μπόλαρης

Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου Αλέκος Φλαμηουράρης
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
και κυβερνητική εκπρόσωπος „ Ολγα Γεροβασίλη



4. ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .23/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 27

▲ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ « Avios Δημήτριος» και Φιλιατών Θεσπρωτίας εργάζονταν οι τρεις από tous τέσσερις γιστρούς που καταδικάστηκαν 

ή συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω για «φακελάκι» και εκμεταλλευόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο επέστρεψαν στις δουλειές tous

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ «ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ»

Συγχωροχάρτι για
4 επίορκους γιατρούς
Δύο διευθυντά κλινικών, ένας γυναικολόγοι
και ένας οφθαλμίατρος οι νέες περιπτώσεις
που οι υποθέσεις τους έρχονται στη δημοσιότητα
και προκαλούν το περί δικαίου αίσθημα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διευθυντής 

κλινικής του νοσοκομείου 
«Αγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης, 

που έχει καταδικαστεί οε
φυλάκιση 3 ετών για «φακελάκι», έχει
επιστρέψει κανονικό στα καθήκοντά του
εδώ και λίγες μέρες. Το ίδιο και ο διευθυντής 

άλλης κλινικής του ίδιου νοσοκομείου 
που έχει συλληφθεί επ ' αυτοφώρω να

παίρνει χρήματα από ασθενή για να τον
χειρουργήσει.

Στο νοσοκομείο Φιλιατών Θεσπρωτίας
επιστρέφει αυτές τις μέρες γοναικολόγος
που έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό 

σε φυλάκιση 2 ετών για «φακελάκι»,
ενώ στη θέση του στο νοσοκομείο Αρτας
βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα και ένας
οφθαλμίατρος που συνελήφθη επίσης για
δωροδοκία.

Είναι 4 περιπτώσεις γιατρών που κάνοντας 

χρήση του νόμου Κατρούγκαλου
για τον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και εκμεταλλευόμενοι την
απουσία πειθαρχικών συμβουλίων έχουν
φορέσει και παλι την ιατρική ποδιά και
έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους με διαπιστωτικές 

πράξεις. Οπως αποκάλυψε χθες
το «Εθνος», τουλάχιστον 60 φάκελοι με
υποθέσεις επίορκων γιατρών εκκρεμούν
στο κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο για¬

τρών του ΕΣΥ, λόγω συνταξιοδότησης του
δικαστικού που ήταν πρόεδρος του.

Τον Οκτώβριο του 2010 γιατρός που
είχε ολοκληρώσει την ειδικστητάτου στο
νοσοκομείο «Αγιος Δημήτριος» και παρέμενε 

ατύπως σ ' αυτό υποδεχόμενος ασθενείς 

και κανονίζοντας χειρουργεία, συνελήφθη 

για «φακελάκι» 600 ευρώ που
ζήτησε και πήρε από συγγενείς ασθενούς,
προκειμένου να παρσκαμφθεί π σειρά του
χειρουργείου. Ο ίδιος, που αποδείχτηκε
πως ήταν μεσάζων, καταδικάστηκε ατο
αυτόφωρο. Οπως είχε πει στον ασθενή,
τα 400 ευρώ προορίζονταν για τον χειρουργό, 

που είναι ο διευθυντής της κλινικής 

και τα 200 ευρώ για τον αναισθησιολόγο. 

Οι δυο τελευταίοι παραπέμφθηκαν

66
Πάνω από 60 οι φάκελοι

που εκκρεμούν στο
Πειθαρχικό του ΕΣΥ,

όπως αποκάλυψε
χθες το «Εθνος»

σε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης και τον Ιανουαριο του 2014
καταδικάστηκε ο χειρουργός σε φυλάκιση
3 ετών με αναστολή για παθητική δωροδοκία, 

ενώ ο αναισθησιολόγος αθωώθηκε. 
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο καταδικασθείς 

τέθηκε σε αυτοδίκαιη αναστολή
άσκησης καθηκόντων. Εναν χρόνο μετά,
με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου
επέστρεψε στη θέση του, καθώς δεν υπήρχε 

πειθαρχικό όργανο για να συνεδριάσει
έως τις 1 5/9 του 201 5, που ήταν π καταληκτική 

ημερομηνία.
Τις ίδιες μέρες επέστρεψε και σ διευθυντής 

άλλης κλινικής του ίδιου νοσοκομείου 

που συνελήφθη τον Οκτώβριο του
2014 να παίρνει 50 ευρώ από ασθενή για
επέμβαση ρουτίνας και δεν έχει δικαστεί
μέχρι σήμερα.

Στο νοσοκομείο Φιλιατών αναμένουν
αυτές τις ημέρες την επιστροφή γυναικολόγου 

με ποινικό παρελθόν, ο οποίος
συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 201 3 να
παίρνει φακελάκι με 300 ευρώ σε προσημειωμένα 

χαρτονομίαματα από συγγενείς
ηλικιωμένης ασθενούς προκειμένου να
τη χειρουργήσει. Τον Ιούνιο του 2014 ο
γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2
ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ,
ενώ τον Ιούνιο του 201 5 καταδικάστηκε
και σε δεύτερο βαθμό, που διατήρησε την
ίδια ποινή.

Στο νοσοκομείο της Αρτας έχει επιστρέψει 
την περααμένη εβδομάδα οφθαλμίατρος, 

ο οποίος συνελήφθη τον περααμένο
Ιανουαριο με «φακελάκι» 200 ευρώ που
πήρε από τον γιο ηλικιωμένου ασθενούς
προκειμένου να τον χειρουργήσει στο
μότι.
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► ► ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ

Αύξηση-σοκ
5.000 σε
φάρμακο για
το AIDS
ΔΙΕΘΝΗ σάλο έχει προκαλέσει η

προκλητική ενέργεια ίου διευθυντή
της αμερικανικής φαρμακευτικής
εταιρίας Turing κ Μάρτιν Σκρέλι
να αυξήσει κατά 5.000 την τιμή του
φαρμάκου Daraprim πυριμεθαμίνη
που χορηγείται σε ασθενείς με AIDS
Μετά την αισχροκερδή αύξηση της
τιμής του η δόση το χάπι θα πωλείται

στις ΗΠΑ έναντι 750 δολαρίων
αντί 1 3,5 δολαρίων που πωλούνταν
έως πρόσφατα με τον κ Σκρέλι να
ισχυρίζεται στο Bloomberg ότι τα
έσοδα θα δοθούν σε κλινικές έρευνες
για την ανάπτυξη νέων ορφανών
φαρμάκων

Στην Ελλάδα το Daraprim δεν
διατίθεται από τα νοσοκομεία ούτε
πωλείται στα φαρμακεία αλλά κυκλοφορεί

μέσω ΙΦΕΤ και εισάγεται
από την Ισπανία κατόπιν εντολής του
ΕΟΦ για τις ανάγκες συγκεκριμένων
ασθενών Οι πηγές του ΙΦΕΤ αναφέρουν

στον Ε Τ ότι το κόστος του
φαρμάκου για τους Ελληνες ασθενείς
διαμορφώνεται περίπου στο 0,25
ευρώ/χάπι και καλύπτεται από το
σύστημα αποζημίωσης

Α ΣΒΩΛΟΥ



6. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ
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Κυβέρνηση με το βλέμμα στο κόμμα
Ανακύκλωση προσώπων και επιβράβευση όσων τον στήριξαν στην αναμέτρηση με την Αριστερή Πλατφόρμα επέλεξε ο κ Αλ Τσίπρας

Γ.ΚΔΟΡΛΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ανακύκλωση προσώπων και η αύξηση του συνολικού

αριθμού υπουργών και υφυπουργών
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά Tns vÉas κυβέρνησα

για τον σχηματισμό Tns onoias ο

πρωθυπουργιίκ Αλ Toinpas λειτούργησε με
βασικά κριτήριο τη διατήρηση ισορροπιών
μέσα στο κόμμα του την απομάκρυνση στελεχών
που είχαν προκαλέσει ενόχληση με Tis επιλογέΕ
tous και την επιβράβευση εκείνων που στάθηκαν
δίπλα του στην επιλογή του νέου μνημονίου

Η νέα κυβέρνηση τα μέλη ms onoias θα ορκισθούν

ενώπιον του Προέδρου Tns Δημοκρατία5
Otis 10.30 π μ σήμερα αριθμεί συνολικά 46
μέλη έναντι 41 Tns nponns κυβέρνησα του
ΣΥΡΙΖΑ Η επιλογή να μην αλλάξει το οικονομικό
επιτελείο με τον κ Ευκλ Τσακαλώτο να παραμένει

στη θέση του éxovras cos νέο υφυπουργό
τον κ Γ Χουλιαράκη που είχε σηκώσει μεγάλο
ßäpos Tns διαπραγμάτευση τον κ Γ Σταθάκη
επίση5 στη θέση του και τον κ Γ Δραγασάκη
εκ νέου αντιπρόεδρο Tns κυβέρνησα απευθύνεται

npos το 6ιεθνέ5 ακροατήριο και αποτελεί

μήνυμα εφαρμογή3 των δεσμεύσεων που ο κ
Toinpas έχει αναλάβει έναντι των εταίρων

Από την κυβέρνηση απομακρύνθηκαν ο κ Γ

Παραμένει στην αντιπροεδρία
ο κ Γ Δρανασάκης
πρόεδρος της Βουλής
ο κ Ν Βούτσης Στο Μαξίμου
Ν Παππάς Αλ Φλαμπουράρης

navoûons η θητεία του οποίου στο npooraoias
του Πολίτη συνοδεύθηκε από ôiapms αντιδράσει

στο εσωτερικό του ΓΥΡΙΖΑ και η κ Τασία
Χριστοδουλοπούλου η οποία είχε δεχθεί κριτική
για Tis επιδόσε Tns στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Και ο κ Αρ Μπαλτά5 ο onoios
μετακινήθηκε από το υπ nattas είχε προκαλέσει

αντιδράσει με ορισμένε5 επιλογέβ του
Η ισορροπία με τον κυβερνητικό εταίρο tous

ΑΝΕΛ παραμένει αδιατάρακτη ενώ αποτυπώνεται

η oaipns επιλογή του κ Τσίπρα να κάνει
ένα άνοιγμα σε ευρύτερο ακροατήριο με Tis κυ

βερνητικέε επιλογέ3 του καθώί θέση στο κυβερνητικό

σχήμα βρήκαν cos υφυπουργοί οι
προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Θεοδώρα Τζάκρη
και MàpKOS Μπόλαρη5 ενώ το υπουργείο Εσωτερικών

ανέλαβε ο κ Π Κουρουμπλήβ
Δύο από τα υπερ-υπουργεία που είχε συγκροτήσει

κατά την πρώτη κυβερνητική του
θητεία ο κ Tainpas σπάνε σε επιμέρου5 υπουργεία

με συνεργάτεβ του πρωθυπουργού να επικαλούνται

επιπλοκέε που είχαν παρατηρηθεί
στην τότε κυβέρνηση από επικάλυψη αρμοδιοτήτων

και γραφειοκρατία
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Το παρασκήνιο
μετακινήσεων
απομακρύνσεων

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
Κ

Η Αλέξης Τσίπρας™ Πρωθυπουργός

Προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες

πικρίες τήρηση ισορροπιών
αλλά και ομαδοποιήσεις

επηρέασαν καθοριστικά την τελική

μορφή του νέου υπουργικού
συμβουλίου με τον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα και το στενό
επιτελείο συνεργατών του να
επιδίδονται ήδη από προχθές
σε μαραθώνιο διεργασιών και
συνεννοήσεων πριν καταλήξουν
στην οριστική σύνθεση της νέας
κυβέρνησης

Η επιλογή του νέου προέδρου
της Βουλής καθυστέρησε σημαντικά

τον ανασχηματισμό
καθώς ο κ Ν Βούτσης εμφανίζεται

να επιθυμούσε την παραμονή

του στο υπουργείο Εσωτερικών

και μάλιστα μέχρι αργά
το απόγευμα χθες εξετάζονταν
εναλλακτικές όπως αυτή του κ

Οι αντιδράσεις
Κουρουμπλή
η άρνηση Γεροβασίλη
το βέτο Κοτζιά
και ο ρόλος της ομάδας
των 53 του ΣΥΡΙΖΑ

Δ Βίτσα ή του κ Θοδωρή Δρίτσα
Προηγουμένως είχε ξεκαθαρίσει
ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί
στη Βουλή ο κ Γ Δραγασάκης
συνεργάτες του οποίου ανέφεραν
ότι ουδέποτε έγινε συζήτηση
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο Το
υπουργείο Εσωτερικών προτάθηκε

στην κ Ολγα Γεροβασίλη
η οποία δέχθηκε επίσης κρούση
να αναλάβει το υπ Υγείας Η
ίδια αρνήθηκε και τις δύο εναλλακτικές

δηλώνοντας ότι προτιμά

να παραμείνει στη θέση
της κυβερνητικής εκπροσώπου
Για το υπ Εσωτερικών επελέγη
τελικά ο κ Π Κουρουμπλής ο
οποίος είχε αρχικά εμφανισθεί
απρόθυμος να μετακινηθεί από
το υπουργείο Υγείας δηλώνοντας
ότι θα προτιμούσε να μείνει
εκτός κυβέρνησης To κενό στο
un Υγείας καλύφθηκε με την
αναβάθμιση σε υπουργό του
πρώην αναπληρωτή υπουργού
Ανδρέα Ξανθού

Ο κ Αρ Μπαλτάς ετέθη επικεφαλής

στο υπ Πολιτισμού που
από χθες έγινε ανεξάρτητο δεν
υπάγεται στο υπ Παιδείας όπως
στην προηγουμένη κυβέρνηση

Εμπλοκή παρουσιάσθηκε και
στο θέμα του αναπληρωτή υπουρ¬

γού Περιβάλλοντος Οι Οικολόγοι
Πράσινοι που συμμετείχαν στις
εκλογές με τα ψηφοδέλτια του
ΣΥΡΙΖΑ κατέστησαν σαφές ότι
επιθυμούσαν την παραμονή του
κ Γ Τσιρώνη στην κυβέρνηση
κάτι που έγινε τελικά παρά το
γεγονός ότι οι επιδόσεις του κατά
την προηγούμενη θητεία δεν θεωρήθηκαν

ικανοποιητικές
Στο υπουργείο Εξωτερικών

βρέθηκε ο κ Ν Ξυδάκης ως αρμόδιος

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο κ Ν Κοτζιάς έθεσε βέτο στο
να διατηρηθεί στη θέση αυτή η
κ Σία Αναγνωστοπούλου επικαλούμενος

ριζικές διαφορές
στην προσέγγισή τους έναντι
κρίσιμων εθνικών θεμάτων Ωστόσο

βέτο στην απομάκρυνση της
κ Αναγνωστοπούλου από την
κυβέρνηση έθεσε η ομάδα των

53 και η κ Αναγνωστοπούλου
μετακινήθηκε στο υπουργείο
Παιδείας ως αναπληρώτρια

Οι 53 κατέστησαν σαφή την
παρουσία τους ως διακριτού πόλου

μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
τον ανασχηματισμό καθώς

εμφανίζονται

ως οι έχοντες τις
πλέον έντονες ενστάσεις στο ενδεχόμενο

επαναφοράς του κ Γ
Πανούση στο υπ Προστασίας
του Πολίτη στο οποίο τελικά
μετακινήθηκε από το Εθνικής
Αμυνας o κ Ν Τόσκας

Από το νέο κυβερνητικό σχήμα
απουσιάζει ο άλλοτε ισχυρός άνδρας

του Μαξίμου ο γ.γ του
υπουργικού συμβουλίου της προηγούμενης

κυβέρνησης κ Σπ
Σαγιάς και στη θέση αυτή θα παραμείνει

ο γ.γ της υπηρεσιακής
κυβέρνησης κ Mix Καλογήρου
Ο κ Σαγιάς είχε διαφωνήσει με
τους χειρισμούς που έγιναν πριν
από το δημοψήφισμα και ήδη από
τότε υπήρχαν πληροφορίες για
πολύ κακές σχέσεις με υπουργούς
που στελεχώνουν το επιτελείο
του Μαξίμου ενώ υπήρχε n πληροφορία

ότι αμέσως μετά την
απόφαση για το δημοψήφισμα
είχε υποβάλει παραίτηση πληροφορία

την οποία οι συνεργάτες
του κ Τσίπρα είχαν διαψεύσει

Εντυπωσιακό στοιχείο της νέας
κυβέρνησης δεδομένης της έμφασης

του κ Αλέξη Τσίπρα στην
καταπολέμηση της διαφθοράς
είναι η απομάκρυνση του κ Παναγιώτη

Νικολούδη που είχε το
σχετικό χαρτοφυλάκιο Η καταπολέμηση

της διαφθοράς είναι
αρμοδιότητα πλέον του αναπληρωτή

υπουργού Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου

Γιάννης Δρανασάκης
Ανιιηρόεδρος

Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Πάνος Κουρουμπλής
Υπουργός

Γιάννης Μπαλάφας
Υφυπουργός

Χριστόφορος Βερναρδάκης
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης

Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Προστασίας του Πολίτη

Γιάννης Μουζάλας
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Υφυπουργός αρμόδια
για θέματα Μακεδονίας-θράκης

Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γιώργος Σταθάκης
Υπουργός

Ελενα Κουντουρά
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Τουρισμού

Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδιος
για θέματα ΕΣΠΑ

Θεοδώρα Τζάκρη
Υφυπουργός αρμόδια
για θέματα Βιομηχανίας

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Πάνος Κομμένος
Υπουργός

Δημήτρης Βίτσας
Αναπληρωτής Υπουργός

Υπουργείο Παιδείας
Ερευνας Θρησκευμάτων
Νίκος Φίλης
Υπουργός Παιδείας

Σία Αναγνωστοπούλου
Αναπληρώτρια υπουργός

Κώστας Φωτάκης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Ερευνας και Καινοτομίας

Θεοδόσης Πελεγρίνης
Υφυπουργός

Υπουργείο Εξωτερικών

Νίκος Κοτζιάς
Υπουργός

Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών
υποθέσεων

Δημήτρης Μάρδας
Υφυπουργός Εξωτερικών

Γιάννης Αμανατίδης
Υφυπουργός Εξωτερικών

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Νίκος Παρασκευόπουλος
Υπουργός

Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Αν υπουργός αρμόδιος
για θέματα διαφθοράς

Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Γιώργος Κατρούγκαλος
Υπουργός

Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός
αρμόδια για θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Ράνια Αντωνοπούλου
Αναπληρώτρια υπουργός
αρμόδια για την Καταπολέμηση
της ανεργίας

Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υφυπουργός αρμόδιος
για θέματα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Υπουργείο Υγείας

Ανδρέας Ξανθός
Υπουργός

Παύλος Πολάκης
Αναπληρωτής υπουργός Υγείας

Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Αριστείδης Μπαλτάς
Υπουργός

Σταύρος Κοντονής
Υφυπουργός Αθλητισμού

Υπουργείο Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Υπουργός

Τρύφων Αλεξιάδης
Αναπληρωτής υπουργός

Γιώργος Χουλιαράκης
Αναπληρωτής υπουργός

Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός

Γιάννης Τσιρώνης
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα
Περιβάλλοντος

Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων

Χρήστος Σπίρτζης
Υπουργός

Δημήτρης Κομμένος
Υφυπουργός

Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Θοδωρής Δρίτσας
Υπουργός

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Βαγγέλης Αποστόλου
Υπουργός

Μάρκος Μπόλαρης
Αναπληρωτής

Νίκος Παππάς
Υπουργός Επικρατείας

Αλέκος Φλαμπουράρης
Υπουργός Επικρατείας
αρμόδιος για τον συντονισμό
του κυβερνητικού έργου

Τέρενς Κουίκ
Υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ

Ολγα Γεροβασίλη
Υφυπουργός παρά
τω Πρωθυπουργώ και
κυβερνητική εκπρόσωπος

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ολοήμερη
διελκυστινδα
με τους ΑΝΕΛ
Με πέντε μέλη συμμετέχουν οι ΑΝΕΛ στο νέο κυβερνητικό
σχήμα που προέκυψε από ολοήμερη διελκυστίνδα μεταξύ
των δύο κυβερνητικών εταίρων

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη εστία έντασης αφορούσε

τη βούληση του κ Π Κομμένου να περιληφθεί στο
σχήμα ο κ Νίκος Νικολόπουλος κάτι που αρνήθηκε το
πρωθυπουργικό γραφείο εξαιτίας και όσων είχαν προηγηθεί
κατά το παρελθόν με ομοφοβικές δηλώσεις του βουλευτή
Αχαΐας Ο κ Νικολόπουλος πάντως εθεάθη χαμογελαστός
στην Κουμουνδούρου ενώ φέρεται να είχε και συνάντηση
με τον ίδιο τον κ Τσίπρα και συνεργάτες του

Η δεύτερη εστία έντασης

Ο πρωθυπουργός
απέρριψε το αίτημα
Καμμένου να αναλάβει

ο Τ Κουίκ
το υπ Προστασίας
του Πολίτη και
να περιληφθεί
στην κυβέρνηση
ο Ν Νικολόπουλος

μεταξύ των κ Τσίπρα και
Καμμένου φέρεται ότι αφορούσε

τον κ Τέρενς Κουίκ
στον οποίο ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ ζήτησε να ανατεθεί
το χαρτοφυλάκιο της Προστασίας

του Πολίτη Ο κ
Τσίπρας απάντησε ότι δεν
είναι δυνατόν να βρεθούν
υπό τον έλεγχο στελεχών
των ΑΝΕΛ οι ένοπλες δυνάμεις

και τα σώματα ασφαλείας

με αποτέλεσμα ο κ
Κουίκ να παραμείνει υφυπουργός

Επικρατείας
Πάνος Κομμένος Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά Ελενα

Κουντουρά διατήρησαν τα χαρτοφυλάκια που είχαν και
στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα

Αντί του κ Π Χα'ίκάλη υφυπουργός στο υπουργείο
Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων αναλαμβάνει ο κ
Δημήτρης Κομμένος Και αν ο κ Νικολόπουλος κόπηκε
λόγω όσων είχε γράψει στο Διαδίκτυο δεν συνέβη το
ίδιο με τον κ Δ Κομμένο ο οποίος έχει δημοσιεύσει
προσβλητικό μηνύματα με κορυφαίο αυτό που παρουσίαζε
την είσοδο του κολαστηρίου του Αουσβιτς με επιγραφή
Μένουμε Ευρώπη
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ Πάνος Κομμένος επιχείρησε

να διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα τον
υπουργό Ναυτιλίας της υπηρεσιακής κ Χρήστο Ζώη
ενώ σε μία προσπάθεια να σταλεί μήνυμα διεύρυνσης
της κυβερνητικής απήχησης υπήρξε διερεύνηση αρχικώς
από τον ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία από τον κ Καμμένο
των προθέσεων του πρ βουλευτή της Ν.Δ Ευριπίδη Στυ
λιανίδη να αναλάβει το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
κάτι που βέβαια το γαλάζιο στέλεχος απέρριψε

Επιστρέφουν
πέντε υπουργεία
Γης ΕΥΑΣ ΚΔΡΔΜ ΑΝΩΛΗ

Αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης με την ανασύσταση
και μετονομασία πέντε υπουργείων αλλά και την απορρόφηση

της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς και της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας από τα υπουργεία Δικαιοσύνης

και Οικονομίας αντίστοιχα επιχειρεί ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας Οι αλλαγές περιγράφονται
σε δύο προεδρικά διατάγματα που κατατέθηκαν στο ΣτΕ
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο σε σχηματισμό Ολομέλειας

τα έκρινε νόμιμα ενώ η επεξεργασία τους έγινε
αυθημερόν ενόψει της ορκωμοσίας των μελών της νέας
κυβέρνησης Τα πέντε νέα υπουργεία είναι τα εξής
• Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων
• Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
• Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδικότερα το υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων

μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας Ερευνας
και Θρησκευμάτων Το
υπουργείο Ναυτιλίας και Αι
γαίου που είχε συγχωνευθεί
με τα υπουργεία Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
Τουρισμού και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων

μετονομάζεται

σε υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικός Το υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας
και Τουρισμού μετονομάζεται σε υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού Επίσης το υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με τα
υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού
ανασυστήνεται σε υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων To υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στα νέα υπουργεία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων

των υπηρεσιών των θέσεων και το προσωπικό
των υπό ανασύσταση υπουργείων ενώ σε αυτά μεταφέρονται

και οι εποπτευόμενοι φορείς τους
Ως προς τη Γ.Γ Καταπολέμησης της Διαφθοράς μεταφέρεται

στο υπουργείο Δικαιοσύνης Σύμφωνα με το Π.Δ
εφ εξής αρμόδιος για θέματα Διαφθοράς είναι ο υπουργός
Δικαιοσύνης αντί του μέχρι πρότινος αρμοδίου Παναγιώτη
Νικολούδη ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί και
υφυπουργός Διαφθοράς Ως προς τη Γ.Γ Βιομηχανίας μεταφέρεται

στο υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

με αρμόδιο τον αντίστοιχο υπουργό

ΗΓ.Γ Καταπολέμησης
της Διαφθοράς

μεταφέρεται στο
υπ Δικαιοσύνης
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Νέος γενικός
διευθυντής
στην Alcon
Νέος γενικός διευθυντής
στην Alcon Ελλάδος από
1ης Σεπτεμβρίου ανέλαβε
ο κ. Δημήτρης Μπρίλης.
Θα είναι υπεύθυνος για τις
εμπορικές δραστηριότητες
της Alcon σε Ελλάδα, Ισραήλ, 

Κύπρο, Αλβανία,
Κοσσυφοπέδιο και Μάλτα.
Προέρχεται από τη θέση
του διευθυντή Εταιρικής
Στρατηγικής της Novartis
και πριν από την ένταξή
του στη Novartis, ο κ.
Μπρίλης κατείχε θέσεις
ευθύνης στην Astra Zeneca
Ελλάδος, στον όμιλο Υγεία
και στο Bolton Consulting
Group. Είναι kùîoxos 

μεταπτυχιακού 

τίτλου ηλεκτρολόγου 

μηχανικού από
το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης 

στο Amherst
και μεταπτυχιακού στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Columbia Business
School των ΗΠΑ.
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Εμπλοκή Αντιδρούν οι κλινικές στον διαχωρισμό του clawback του 2013 από αυτό του 2014

Ο λογαριασμόςτου ΕΟΠΥΥ
γιατηνεπόμενητριετία
Ανάστατος

είναι ο κλάδος
ίων κλινικών μετά την τε
λευταία απόφαση του

υπηρεσιακού υπουργού Υγείας
να διαχωρίσει όπακ προβλέπει
το μνηνόνιο το clawback του
2013 από το 2014 κατηγορώντας

την πολιτεία και δη τον ΕΟΠΥΥ

για μη θεμιτή ισότιμη μεταχείριση

Μάλιστα αναμένεται
να προσφύγουν στο ΣτΕ καθώς
θεωρούν πως με βάση την απόφαση

ευνοούνται κάποιες κλινικές

οι οποίες παρά to γεγονός
ότι έκαναν υπέρβαση δεν

θα πληρώσουν το ανάλογο claw
back

Η όλη εμπλοκή ξεκίνησε επειδή

το υπουργείο Υγείας επείγεται
να συλλέξει το clawback για

το 2014 καθώς για το 2013 λόγω

του ότι υπάρχουν εκκρεμότητες
που έχουν να κάνουν με

την εκκαθάριση και με τις προσφυγές

των κλινικών στο ΣτΕ
δεν μπορεί ακόμη να συγκεντρωθεί

Επίσης χθες ο ΕΟΠΥΥ δημοσίευσε

σε ΦΕΚ την Υπουργική
Απόφοση με την οποία

προσδιορίζονται

τα επιτρεπόμενα
όρια δαπανών ανά κατηγορία
παρόχων υπηρεσίας υγείας Τα
εν λόγω όρια ισχύουν και για τα
επόμενα 3 έτη έως το 20l 8

Συγκεκριμένα

το ετήσιο όριο δαπάνης

για τη νοσηλεία σε ιδιωτικές

κλινικές ανέρχεται στα 235
εκατ ευρώ για τα διαγνωστικά

εργαστήρια κλινικές εταιρείες
ιδιώτες στα 302 εκατ ευρώ για
υπηρεσίες σε Κέντρα Αποκατάστασης

και Αποθεραπείας κλειστής

περίθαλψης στα 51 εκατ ευρώ

ενώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές

ψυχιατρικές κλινικές σε 45
εκατ ευρώ Ακόμη για τους Φορείς

Υποστήριξης Αναπηρίας
κερδοσκοπικού χαρακτήρα το
ετήσιο όριο δαπάνης είναι 3 εκατ
ευ ρώ και για τους αντίστοιχους
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

50 εκατ ευρώ
Στα 62 εκατ ευρώ ορίζεται το

ετήσιο όριο δαπάνης για τους
φυσικοθεραπευτές και στα 6
εκατ ευρώ για τα Κέντρα Αποκατάστασης

και Αποθεραπείας
ανοικτής περίθαλψης Στις Μονάδες

Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού

Νεφρού αντιστοιχούν
110 εκατ ευρώ

Σχετικά με τις αντιδράσεις
των κλινικών για το clawback
του 2014 ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι
είναι υποχρεωμένος να υπολογίσει

άμεσα το rebate/clawback
ετους 201 4 και να εισπράξει λογιστικά

τις επιστροφές των ποσών

τόσο γιατί περιγράφεται
στις προαπαιτούμενες δράσεις
της νέας συμφωνίας με τους θεσμούς

MoU3 με χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης τον Οκτώβριο

του 2015 όσο και γιατί η
λογιστική είσπραξη των ποσών
θα μειώσει τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Οργανισμού

Τα ετήβια όρια
δαπανών

302 εκατ ευρώ
Διαγνωστικά Εργαστήρια

235 εκατ ευρώ
Νοσηλεία οε ιδιωτικές κλινικές

110 εκατ ευρώ
Μονάδες Αιμοκάθαρσης
και Τεχνητού Νεφρού

62 εκατ ευρώ
Φυσιοθεραπευτές

57 εκατ ευρώ
Κέντρα Αποκατάστασης
και Αποθεραπείας

53 εκατ ευρώ
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας

45 εκατ ευρώ
Νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές
κλινικές

6 εκατ ευρώ
Κέντρα Αποκατάστασης
και Αποθεραπείας ανοικτής
περίθαλψης

Υπό αυτό το πρίσμα κρίθηκε
αναγκαία η αποδέσμευση

του μαθηματικού τύπου προσδιορισμού

του προϋπολογισμού
κάθε κλινικής από τη διαδικασία
της εκκαθάρισης και έτσι

α άλλαξε ο δείκτης μεριδίου
κλινικής και πλέον υπολογίζε¬

ται με βάση τις υποβαλλόμενες
δαπάνες έτους 2014 και όχι τις
εκκαθαρισμένες δαπάνες ετους
2013 και

β αφαιρέθηκε εντελώς ο δείκτης

που σηναρτάται με την τελική

εκκαθάριση του 2013
Η απόφαση για την εξαίρεση
του ανωτέρω δείκτη τέθηκε

στη διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς και ουμφωνήθπκε στις
αρχές Αυγούστου του 201 5 Παρέμειναν

όμως στο μαθηματικό
τύπο οι πέντε άλλοι δείκτες ποιότητας

και στην τροποποιητική
απόφοση

Ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει επιπρόσθετα

ότι π αφαίρεση του
ανωτέρω δείκτη σε καμία περίπτωση

δεν συνεπάγεται ότι ευνοούνται

οι κλινικές με μη αποδεκτές

ή και παράνομες χρεώσεις

και αυτό γιατί στην ίδια
υπουργική απόφαση αναφέρονται

τέσσερις περιπτώσεις πα

ραβατικότητας των κλινικών
όπου καταλογίζονται σημαντικές

χρηματικές ποινές πλέον
των προβλεπόμενων από την
υφιστάμενη νομοθεσία

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ
δεν έχει καταβάλει αναίτια ποσά
σε παρόχσυς και επισημαίνεται
ότι η υπέρβαση του κλειστού
προϋπολογισμού ίου ΕΟΠΥΥ
έτους 2014 το οποίο είναι περίπου

180 εκατ ευρώ φυσικά
δεν έχει καταβληθεί

S1D.-974S7121
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Αλέκοβ Φλαμπουράρηβ Παναγιώτηε Κουρουμπλήβ Ευκλείδηβ Τσακαλώτοβ Γιώργοε Χουλιαράκηβ Αριστείδηβ Μπαλτάβ

Δεύιερη ευκαιρία για tous πιο
Η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί σε γενικά πλαίσια τον ίδιο κορμό

Προσωρινό
μπλακάουτ στον σχηματισμό

κυβέρνησης προκάλεσε το θέμα του συντονισμού

του νέου κυβερνητικού σχήματος
τόσο ως προς τις μνημονιακές υποχρεώσεις όσο και
ως προς το έργο που αφορά τα θέματα εσωτερικής
διακυβέρνησης Εξ αυτού του λόγου η σύνθεσή της
ανακοινώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με το
θέμα του Συντονισμού κυρίως των παραγωγικών
υπουργείων που συνδέονται με τους δανειστές να
παραμένει σε εκκρεμότητα

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια δεύτερη
ευκαιρία σχεδόν στο σύνολο των υπουργών που
στήριξαν την κυβέρνηση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ μετά
τη διάσπασή του αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους
και κατά την προεκλογική περίοδο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την τελευταία

στιγμή ο Πρωθυπουργός αμφιταλαντευόταν
για τον ρόλο που
επρόκειτο να αναθέσει

στον Αλέκο
Φλαμπουράρη και
έτσι έπειτα από
μαραθώνιες συσκέψεις

αργά το
βράδυ αποφάσισε
να τον διατηρήσει

στα ίδια καθήκοντα ως υπουργό Επικρατείας αρμόδιο
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου

Ο Αλέξης Τσίπρας διατήρησε στην κυβέρνηση
τον Αλέκο Φλαμπουράρη θέλοντας να καταδείξει
με τον πλέον σαφή τρόπο την υποστήριξη προς το
πρόσωπο του και να απαντήσει έτσι στις προεκλογικές

αποκαλύψεις για τις επαγγελματικές δραστη
ριότητές του προ της υπουργοποίησης Κοντά στον
Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ως
υπουργός Επικρατείας και ο Νίκος Παππάς

ΑΛΛΑΓΕΣ Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε πάντως
σε τολμηρές αποφάσεις και απομάκρυνε από κρίσιμα

υπουργεία πρόσωπα που είχαν προκαλέσει
κυβερνητικές αρρυθμίες αλλά και αρνητικό σχολιασμό

στην κοινωνία Ετσι εκτός κυβερνητικού σχήματος

έμειναν η πρώην αναπληρώτρια υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλο
πούλου όπως και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης Η μη
επανάκαμψη του Πανούση στη θέση του πηγαίνει
ο Νίκος Τόσκας φεύγοντας από το Αμυνας αποφασίστηκε

κυρίως λόγω έντονης εσωκομματικής
δυσαρέσκειας για κατά καιρούς δηλώσεις του που
ενοχλούσαν τα αριστερά της Κουμουνδούρου και
μεγάλο κομμάτι της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Επίσης

ο Πρωθυπουργός αντικατέστησε στο κρίσιμο
υπουργείο Παιδείας τον Αριστείδη Μπαλτά και
κάνοντας μια κίνηση τακτικής τον διόρισε υπουργό
Πολιτισμού μεταθέτοντας τον Νίκο Ξυδάκη στο
υπουργείο Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα Ευρωπαϊκά

Θέματα
Στις εκπλήξεις περιλαμβάνεται και η έξοδος από

την κυβέρνηση του πρώην υπουργού Επικρατείας

για θέματα Διαφθοράς Παναγιώτη Νικολούδη
καθώς οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο
υπουργείο Δικαιοσύνης Ως εκ τούτου ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο και
του εκχωρούνται αυξημένες αρμοδιότητες για θέματα

Καταπολέμησης Διαφθοράς και Διαπλοκής
Με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο
Δικαιοσύνης ο ρόλος των Παρασκευόπουλου και
Παπαγγελόπουλου είναι περίπου ισότιμος καθώς
ο πρώτος περιορίζεται στη διαχείριση αμιγώς θεμάτων

Δικαιοσύνης
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολούδης δυσαρεστήθηκε

από τη μεταφορά στο Δικαιοσύνης
των αρμοδιοτήτων που κατείχε και δεν δέχτηκε
να παραμείνει στην κυβέρνηση διαπιστώνοντας
την αναβάθμιση Παπαγγελόπουλου

Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να έχει
και πάλι ειδικό βάρος στην κυβέρνησή του ο Γιάννης
Δραγασάκης ο οποίος διατηρεί την αντιπροεδρία
της Κυβέρνησης ενδεχομένως και με αυξημένα
καθήκοντα σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των παραγωγικών

υπουργείων ως προς τις μνημονιακές
δεσμεύσεις κάτι ωστόσο στο οποίο δεν κατέληξε
κατά τη διάρκεια μαραθώνιας σύσκεψης που είχε
το βράδυ στην Κουμουνδούρου παρουσία και του
αντιπροέδρου και των Τσακαλώτου Χουλιαράκη
και Παππά

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΙ Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι ο
Πρωθυπουργός

προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες
στο κλονισμένο εσωκομματικό περιβάλλον αναγνωρίζοντας

τον ρόλο του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην
υπογραφή της συμφωνίας αλλά και τη χρησιμότητά
του προφανώς στην εφαρμογή της Κάτω από τον
Τσακαλώτο αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή
υπουργού αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και για το Μεσοπρόθεσμο ο Γιώργος
Χουλιαράκης που διατηρεί και την ιδιότητα του
επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Στην κυβέρνηση δεν μπήκε τελικώς
ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το όνομα του οποίου
συζητήθηκε για το Παιδείας
Οι δύο πιο ενδεικτικές διορθώσεις σε χαρτοφυλάκια
έγιναν στο Υγείας και στο Παιδείας Χαρακτηριστικότερο

παράδειγμα η αποχώρηση του Αριστείδη
Μπαλτά από το υπουργ είο Παιδείας μολονότι ο
ίδιος δεν το επιθυμούσε και η μετακόμ ισή του στο
υπουργείο Πολιτισμού Σημειώνεται ότι ακόμη και
οι δανειστές κατά τη διάρκεια της προτελευταίας
φάσης της διαπραγμάτευσης στο Brussels Group
είχαν θέσει ζήτημα κατάργησης του νόμου Μπαλτά
για την Παιδεία Το πόστο του αναλαμβάνει ο πρώην
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Φίλης ο οποίος δήλωσε στα ΝΕΑ ότι είμαι πολύ
ευχαριστημένος από αυτή την ετηλογή με εμπνέει
Είναι μνημειώδεις οι αντιπαραθέσεις που είχε ο
Φίλης στη Βουλή με την απελθούσα Πρόεδρο για
θέματα λειτουργίας του Κοινοβουλίου όπως και
για τα προσκόμματα που εκείνη έβαζε σε θέματα
διαδικασίας Υφυπουργός θα ορκιστεί ο πρώην

ΟιΑΝΕΛ
στο νέο
σχήμα
Μειωμένη κατά
μία υπουργική
καρέκλα αν
συνυπολογίσουμε

και τη
συμμετοχή του
Παύλου Χαϊκάλη
cos υφυπουργού
Εργασίαε στη
μετά Λαφαζά
νη φάοη Tns

κυβέρνησηβ
Τσίπρα είναι η

συμμετοχή των
Ανεξαρτήτων
Ελλήνων Οσοι
συμμετείχαν στο
προηγούμενο
σχήμα επανακάμπτουν

στα
ίδια πόστα πλην
του Παναγιώτη
Σγουρίδη που
αριθμητικά

έδωσε τη θέση
του στον Δημήτρη

Καμμένο
Ο Βουλευτήε
Β Πειραιά
αναλαμβάνει
καθήκοντα
υφυπουργού
Υποδομών
κάτω από τον
Χρήστο Σπίρτζη
που ανέλαβε
πλέον το αυτονομημένο

χαρτοφυλάκιο
μετά την αποσυμφόρηση

του
υπερυπουργείου
Οικονομίαε και
Ανάπτυξηε
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Nîkos Bornons θα προιαθεί για véos IlpôEÔpos ms BouXns

Αλλαγή κλίματοβ επιθυμεί να σηματοδοτήσει ο Αλέξηε
Toi'npas στη Βουλή Την ομολογία anoTuxias στο πρόσωπο

Tns Ζωήε Κωνσταντοπούλου με τη διαπίστωση
ότι ήταν απλώε μία λάθοε επιλογή ακολουθεί η

πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα

Προέδρου ο Nîkos Βούτσηε που γενικώε χαίρει
εκτίμησηε από το σύνολο των κομμάτων Ο Αλέξηε
Toinpas τηλεφώνησε χθεβ το πρωί στον Νίκο Βούτση

και του είπε ότι επιθυμεί να αναλάβει τα συγκεκριμένα
αυξημένα καθήκοντα εηιθυμώνταβ να σηματοδοτήσει
την πείρα τη νηφαλιότητα και την ψυχραιμία στον αντίποδα

Tns συμπεριφοράε Tns απελθούσηε Προέδρου

4
J

à
Nîkos Tôokos MàpKos Μπόλαρηε Θεοδώρα Τζάκρη

πολλούς υπουργούς
περιλαμβάνει ωστόσο και αρκετά νέα πρόσωπα

ο Nîkos Παππάε t
παραμένουν οίο
επιτελείο του
Αλέξη Τσίπρο

πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης
Πελεγρίνης που είχε ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις

για τις θέσεις του σχετικά με τα πανεπιστήμια
Ο πρώην υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρου

μπλής δεν ήθελε να εγκαταλείψει το χαρτοφυλάκιο
το απόγευμα ωστόσο πείστηκε και δέχτηκε

να αναβαθμιστεί αναλαμβάνοντας το υπουργείο
Εσωτερικών που βρίσκεται πρώτο στην επετηρίδα
της κυβέρνησης Αρχικώς είχε προταθεί στην Ολγα
Γεροβασίλη να αναλάβει το Υγείας εκείνη όμως είπε
στον Πρωθυπουργό ότι προτιμούσε να επιστρέψει
στα καθήκοντα της ως κυβερνητική εκπρόσωπος

ΚΟΡΜΟΙ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σύνθεσης
του νέου κυβερνητικού σχήματος είναι η διατήρηση
του κεντρικού κορμού των υπουργών στα βασικά
χαρτοφυλάκια με έμφαση στην οικονομία και στην
ανάπτυξη γεγονός που σημαίνει ότι ο Αλέξης
Τσίπρας επιθυμεί τα ίδια πρόσωπα να τρέξουν
τις κρίσιμες μνημονιακές ρυθμίσεις Ενδεικτικό
είναι ότι παραμένουν στις θέσεις τους οι Ευκλείδης
Τσακαλώτος στο Οικονομικών Γιώργος Σταθάκης
στο Ανάπτυξης Πάνος Σκουρλέτης στο ανανεωμένο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αντικαθιστά το
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Επίσης οι αλλαγές
στη δομή ορισμένων υπουργείων που θεωρούνταν

δυσκίνητα και αντιπαραγωγικά καθώς το
μοντέλο που λειτούργησε με ορισμένα υπουργεία
αποδείχτηκε ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα αντιθέτως προκάλεσε εμπλοκές
και δυσλειτουργίες

Παράλληλα υπήρξε είσοδος στελεχών της
εσωκομματικής τάσης Πλατφόρμα 2010 στην
κυβέρνηση στο πρώτο σχήμα δεν υπουργοποιήθηκε

κανένα στέλεχος της εν λόγω ομάδας αλλά
η είσοδος του Γιάννη Μπαλάφα στη δεύτερη
κυβέρνηση Τσίπρα και δη στο υπουργείο Εσωτερικών

συμβολίζει την αναγνώριση της στήριξης
ποιι είχε ο Πρωθυπουργός κατά την περίοδο της
κρίσης της διάσπασης αλλά και προεκλογικά Η
ένταξη Μπαλάφα στην κυβέρνηση αποφασίστηκε
το απόγευμα από την Κουμουνδούρου καθώς ο
ίδιος μέχρι το μεσημέρι δήλωνε ότι θα είναι Α

Αντιπρόεδρος της Βουλής θέση που κατείχε
ο αποχωρών Αλέξης Μητρόπουλος Οταν του
τηλεφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας για να του ζητήσει

να συμμετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα
εκείνος δέχτηκε ασμένως και αργότερα δήλωνε
στα ΝΕΑ ότι θα στηρίξει τον Πρωθυπουργό και
την κυβέρνηση

ΔΥΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Στις εκπλήξεις της τελευταίας
στιγμής η ένταξη στη νέα κυβέρνηση δύο πασοκο
γενών στελεχών πρώην υπουργών της κυβέρνησης
Παπανδρέου της Θεοδώρας Τζάκρη ως υφυπουργού

Βιομηχανίας και του Μάρκου Μπόλαρη ως
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Επίσης στο υπουργείο Ναυτιλίας παραμένει ο
Θοδωρής Δρίτσας παρά τη διαφωνία του με τον
τρόπο ιδιωτικοποίησης των λιμανιών

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ

0 EouXîs
ο Καμμένο5
κι ο Μαρξ
Δεν

μπορώ να αντιληφθώ

πού έχει άδικο
ο Σουλτς στην κρίση

του για τον επανασχηματισμό
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
Πολιτική κριτική κάνει ο πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

υπογραμμίζοντας
το ακατανόητο της απόφα

σης του
έλληνα
Πρωθυ
π ου ρ
γού να
φτιάξειξανά
μια νέα
κυβέρ
ν η σ η

με το περίεργο και ακροδεξιό

για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα κόμμα των ΑΝΕΛ

Βλέπει το προφανές ότι
θα έχουμε μια κυβέρνηση
χώρας μέλους της EE που
δεν θα έχει ουδεμία επαφή
με έναν έστω από τους δύο
πολιτικούς πυλώνες της
ευρωπαϊκής συγκρότησης
Λαϊκό Κόμμα ή Σοσιαλιστές

Και μια και ο Αλέξης Τσίπρας

υποδεχόμενος τον
συνεταίρο του για δεύτερη
φορά αναφώνησε Η Ιστορία
επαναλαμβάνεται δεν μπορώ

να σας αποκρύψω ότι μου
ήλθε αυτομάτως στον νου η
περίφημη ρήση του Καρόλου
Μαρξ από τη 1 8η Μπρυμαίρ
του Λ Βοναπάρτη ότι δηλαδή

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται
την πρώτη φορά ως

τραγωδία τη δεύτερη φορά
ως φάρσα

Ο Δημήτρηε Χατζησωκράτηε είναι
μέλοΞ Tns EE Tns ΔΗΜΑΡ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρωθυηουργόβ Αλέξηε Toinpas
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασακης

EE JX LLU

YnoupYôs Παναγιώτης Κουρουμπλής Υφυηουργόε Γιάννης
Μπαλαφας Αναπληρωτήβ υπουργόβ αρμόδιοβ για θέματα Διοικητικήβ

Μεταρρύθμισηβ Χριστόφορος Βερναρδάκης Αναπληρωτήε υπουρ
γόε αρμόδιοε για θέματα Προστασίαε του Πολίτη Νίκος Τόσκας

Αναπληρωτήε υηουργόε αρμόδιοε για θέματα Μεταναστευπκήε Πολτη
κήε Γιάννης Μουζάλας Υφυηουργόε αρμόδια για θέματα Μακεδο

vias θράκηε Μαρία Κάλλια Τσαρουχά

Υπουργείο Οικονομία Ανάπτυξη και Τουρισμού
Υηουργόε Γιώργος Σταθάκης Αναπληρώτρια υπουργόβ αρμόδια

για θέματα Τουρισμού Ελενα Κουντουρά Υφυπουργόβ αρμόδιοβ για
θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης Υφυηουργόε αρμόδια για θέματα

Βιομηχανίαε Θεοδώρα Τζάκρη

Υπουργείο Εθνική Αμυνα
Υηουργόε Πάνος Καμμένος Αναπληρωτήε υπουργόβ Δημήτρης

Βίτσας
Wcuvas και m

Υπουργόβ Νίκος Φίλης Αναπληρώτρια Υπουργόβ Αναγνωστοπούλου
Σία Αναπληρωτήβ υπουργόβ αρμόδιοβ για θέματα Ερευναβ

και Καινοτομίαε Κώστας Φωτάκης Υφυπουργόβ Θεοδόσης
Πελεγρίνης

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργόβ Νίκος Κοτζιάς Αναπληρωτήβ υπουργόβ αρμόδιοβ για
θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκος Ξυδάκης Υφυπουργόβ

Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας Υφυπουργόβ Εξωτερικών Γιάννης
Αροναηδής

Υπουργείο Δικαιοσύνη Διαφάνεια
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργόβ Νίκος Παρασκευόπουλος Αναπληρωτήβ υπουργόβ αρμόδιοε

για θέματα Διαφθοράε Δημήτρης Παηαγγελόηουλος

Υπουργείο Εργασία Κοινωνική Ασφάλιση
και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Υηουργόε Γιώργος Κατρούγκαλος Αναπληρώτρια υηουργόε αρμόδια

για θέματα Κοινωνικήε Αλληλεγγύηε Θεανώ Φωτίου Αναπληρώτρια

υπουργόβ αρμόδια για την Καταπολέμηση τηβ Ανεργίαβ Ράνια
Αντωνοπούλου Υφυπουργόβ αρμόδιοβ για θέματα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος

Υηουργόε Ανδρέας ανθός Αναπληρωτήε υηουργόε Υγείαε
Παύλος Πολάκης

Υηουργόε Αριστείδης Μπαλτάς Υφυπουργόβ Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής

Υπουργόβ Ευκλείδης Τσακαλώτος Αναπληρωτήε υηουργόε Τρύφων

Αλεξιάδης Αναπληρωτήε υηουργόε Γιώργος Χουλιαράκης

Υπουργείο Περιβάλλοντο και
Υηουργόε Πάνος Σκουρλέτης Αναπληρωτήε υηουργόε αρμόδιοε

για θέματα Περιβάλλοντοε Γιάννης Τσιρώνης

ΜΙι|ΐ":,:;ΐί,:ι:,^ΐΛ^!-,]"ΐ μΙ',μ
Υηουργόε Χρήστος Σπίρτζης Υφυηουργόε Δημήτρης Καμένος

και Νησιωτική
Υηουργόε Θοδωρής Δρίτσας

WW

Υηουργόε Βαγγέλης Αποστόλου Αναπληρωτήε Μάρκος
Μπόλαρης

Υηουργόε Επικρατείας Νίκος Παππάς Υηουργόε Επικρατείαε
αρμόδιοε για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου Αλέκος Φλα

μπουράρης Υφυηουργόε παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ
Υφυηουργόε παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωποε

Ολγα Γεροβασίλη
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Οι καραμπόλεβ
με το Υγείαβ
Μεγάλος τζόγος παίχτηκε γύρω από το
υπουργείο Υγείας Το δεδομένο στην ιστορία

ήταν ότι ήθελε να μετακινήσει από εκεί
τον Παναγιώτη Κουρουμπλιί Προς Θεού
όχι για λόγους ικανοτήτων ή εντιμότητας
αλλά πώς να το πω τώρα Ως ευάλωτο
στις πιέσεις των συντεχνιών
Μάλιστα μαθαίνω ότι ο Ευκλείδης Τσα
καλώτος ως ο άνθρωπος που επιβλέπει
τα της συμφωνίας φοβόταν μήπως τυχόν
εκτροχιαστεί η φαρμακευτική δαπάνη που
για τους τροϊκανούς θεωρείται αιτία πολέμου
Πάντως ο Κουρουμπλής είχε στυλώσει τα
πόδια και επέμενε να παραμείνει Την ίδια
ώρα ο Αλέξης προσπάθησε να πείσει την
Ολγα Γεροβασίλη να αναλάβει το υπουργείο
Υγείας μιας και είναι γιατρός ακτινοδια
γνώστρια στην Αρτα Ούτε αυτή το δέχθηκε

απαντώντας πως θα προτιμούσε να μείνει
στο πόστο τής κυβερνητικής εκπροσώπου
όπως και συνέβη
Τελικά κατέληξε σε μικροβιολόγο τον Ανδρέα

Ξανθό αναπληρωτή υπουργό Υγείας
στην προηγούμενη κυβέρνηση υπεύθυνο
επί χρόνια του τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
γνωστό συνδικαλιστή των γιατρών του ΕΣΥ
στο Ρέθυμνο όπου εκλέγεται βουλευτής
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