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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΘΑΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σε συνεχή τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς
Τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς είχε χθες ίο

βράδυ to οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
Τσακαλώτος Σταθάκης Χουλιαράκης προκειμένου

να κλείσουν μέχρι την Κυριακή τα προαπαιτούμενα

με βασικότερο ζήτημα να παραμένουν
οι πλειστηριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ανοιχτά μέτωπα

παραμένουν τα ισοδύναμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση

οι αλλαγές στις 100 δόσεις οι δανειστές

ζητούν όποιος δημιουργεί νέα ληξιπρόθεσμα
να βγαίνει αυτόματα από τη ρύθμιση η κατάργηση

του αγγελιόσημου οι ελάχιστες τιμές στα
γενόσημα φάρμακα και φυσικά τα κόκκινα δάνεια

ενώ στην κυβέρνηση υπάρχει η αισιοδοξία
ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα μέχρι το
Eurogroup της Δευτέρας Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη

δεν έφερε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα
ενώ θα επαναληφθούν αντίστοιχες από σήμερα
έως και την Κυριακή

Για τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας

σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο

έχει επεξεργαστεί αρκετά σενάρια με τροποποίηση

των παραμέτρων ώστε το ποσοστό των
νοικοκυριών που θα καλύπτονται να πέσει από
το 72 που ήταν η αρχική του πρόταση κοντά στο
68

►Αισιοδοξία της κυβέρνησης
ότι έως την Κυριακή θα

κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα

Ακόμη η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επιβάλει

0,05 ευρώ φόρο στην κάθε στήλη του KINO
ώστε να μπορέσει να βρει τα ισοδύναμα για τον
ΦΠΑ 23%.Έτσι η κάθε στήλη θα κοστίζει 0,55 ευρώ

Η κυβέρνηση υπολογίζει με τη φορολόγηση
του KINO να εισπράξει 260 εκατομμύρια από τα
400 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να βρει για να
μην επιβληθεί ο ΦΠΑ 23 στην εκπαίδευση όμως

εξετάζει το θέμα και νομικά
Γ.Α
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣ

Η συνεταιριστική οργάνωση
παρέχει διέξοδο στους φαρμακοποιούς

Για χην κινδυνολογία σχετικά με τη δυνατότητα
επέλασης πολυεθνικών εταιρειών στον κλάδο των

φαρμακοποιών

μίλησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
στα Παραπολιτικά 90,1 και εξήγησε τις ασφαλιστικές
δικλίδες που ενσωματώθηκαν στην επίμαχη ΚΥΑ για
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Ο υπουργός υπενθύμισε πως η Κοινή Υπουργική Απόφαση

ορίζει ότι τουλάχιστον το 20 των μετοχών θα
πρέπει να ανήκει σε φαρμακοποιό ότι τα πληθυσμιακά
κριτήρια διατηρήθηκαν και η επιτρεπόμενη εταιρυχή
μορφή είναι αυτή της ΕΠΕ θεωρούμε ότι με αυτό τον
τρόπο σε γενυζές γραμμές προφυλάσσεται και η εύρυθμη

λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και αποτρέπεται
η μονοπώλησή της με καρτέλ επεσήμανε χαρακτηριστικά

Δεύτερον πρόσθεσε διασφαλίζεται η
πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο και η λειτουργία

όλης της αλυσίδας των φαρμακείων στην Ελλάδα και
τρίτον διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η δημόσια υγεία

διότι προβλέπεται παρουσία φαρμακοποιού
Ερωτηθείς για την πιθανότητα εισόδου μικρών καρτέλ

ο Αν Ξανθός απάντησε ότι ο κίνδυνος αυτός είναι θεωρητικός

καθώς δεν μπορούν να παραχθούν νέες άδειες

μαζικά διότι σήμερα υπάρχουν τα πληθυσμιακά
κριτήρια τα οποία παραμένουν σε ισχύ και κάτι τέτοιο θα
συνέβαινε μόνο εάν οι φαρμακοποιοί που έχουν στην ιδιοκτησία

τους φαρμακεία τα εκχωρούσαν μαζικά σε τέτοιου

τύπου συμφέροντα Τέλος ο υπουργός υπογράμμισε
ότι εμείς τους δίνουμε τη διέξοδο μιας νέου τύπου

συνεταιριστικής οργάνωσης και συνεργατικής οργάνωσης
που θα μπορέσει να αντέξει την ενδεχόμενη πίεση

από επιχειρηματυχά συμφέροντα και από μεγάλες επιχειρηματικές

αλυσίδες
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΑΒ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Σ. Μπερσίμης νέος
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

» Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής ο διορισμός του Σ.

Μπερσίμη ως νέου προέδρου του ΕΟΠΥΥ με
τις θετικές ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝ.ΕΛΛ.
και της'Ενωσης Κεντρώων. Η Χ.Α. καταψήφισε, 

ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν παρών
ή λευκό. Ο υπουργός Υγείας Αν. Ξανθός αναφέρθηκε 

στον Σ. Μπερσίμη ως «νέο άνθρωπο
με εξαιρετικό βιογραφικό», ενώ ο νέος πρόεδρος 

του ΕΟΠΥΥ δεσμεύτηκε για εξορθολογι-
σμό των εξόδων και τακτοποίηση των εσόδων,
αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων και
βελτίωση της κατάστασης στα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ.

Ο Αν. Ξανθός υπογράμμισε ότι από τη μεριά
της κυβέρνησης υπάρχει «ισχυρή πολιτική
βούληση να σταματήσουμε την πορεία αποδιοργάνωσης 

του δημόσιου συστήματος Υγείας». 

Αναφερόμενος στον ΕΟΠΥΥ μίλησε για
«στρέβλωση που συντελούσε σε σπατάλη» ως
προς την προηγούμενη δομή του ΙΚΑ, υπογράμμισε 

όμως ότι ο ΕΟΠΥΥ «υπηρέτησε ένα
πολιτικό σχέδιο περικοπής πόρων» σε μια περίοδο 

όπου «δυστυχώς κακοποιήθηκε η έννοια 

'μεταρρύθμιση'»,0 αναπληρωτής υπουργός 

Παιδείας Π. Πολάκης επισήμανε ότι
η αύξηση της χρηματοδότησης της Υγείας πρέπει 

να αποτυπωθεί και στον επόμενο προϋπολογισμό, 

όπως και στον προϋπολογισμό του
ΕΟΠΥΥ. Για τον Οργανισμό σχολίασε ότι χρειάζεται 

«εξυγίανση από πάνω ώς κάτω» και
προανήγγειλε επαναδιαπραγμάτευση με τους
υπάρχοντες παρόχους με βάση και την ανασυγκρότηση 

του ΠΕΔΥ, όπως και συμβάσεις
ανά αριθμό επισκέψεων. Ακόμα ο Π. Πολάκης
αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί 

το ζήτημα της υπερκοστολόγησης
των υλικών των νοσοκομείων.

Δ. Βίτσας για χα αεροπλάνα Ρ-3:
Η υπόθεση αφορά τέσσερις
κυβερνήσεις

Παράλληλα, από την Επιτροπή Δημόσιων
Οργανισμών και Επιχειρήσεων της Βουλής ε-

Αν. Ξανθός: Ισχυρή πολιτική
βούληση να σταματήσουμε την
πορεία αποδιοργάνωσης του
δημόσιου συστήματος Υγείας

γκρίθηκε ο διορισμός του Ζ. Γκίκα ως προέδρου 

της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας 
και του Γ. Μαζαράκου ως διευθύνοντος

συμβούλου. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθν. Άμυνας 

Δ. Βίτσας απάντησε στις αναφορές της
αντιπολίτευσης στην υπόθεση με τα αερο¬

σκάφη Ρ-3 ναυτικής συνεργασίας και την εταιρεία 

Lockheed. Ο Δ. Βίτσας επισήμανε ότι
η υπόθεση αφορά τέσσερις κυβερνήσεις οι οποίες 

σεβάστηκαν τις αρχικές αποφάσεις, ενώ
επισήμανε ότι το πρόγραμμα πέρασε όλα τα
στάδια του ΚΥΣΕΑ κι έκανε λόγο για «δημοσιογράφους 

που παίζουν τους στρατηγούς».
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθν. Άμυνας υπογράμμισε 

ότι η ΕΑΒ θα λάβει 72 εκατ. ευρώ
από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και τόνισε 

ότι η εταιρεία «θα μπορούσε να αναλάβει
ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι», παρατηρώντας
ότι υπάρχουν άλλα 60 εκατ. ευρώ που η
Lockheed θα μπορούσε να αναθέσει σε ελληνικές 

εταιρείες. Ακόμα ο Γ. Μαζαράκος σχολίασε 

ότι δεν υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου με
την παλαιότερη απασχόλησή του στην
Aeroservices, καθώς ήταν απλός υπάλληλος
κι όχι μέτοχος. Τέλος, η Επιτροπή Δημόσιων
Οργανισμών και Επιχειρήσεων της Βουλής ενέκρινε 

τον διορισμό του Γ. Πατρικίου ως προέδρου 

του Πράσινου Ταμείου.
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Τροπολογία για τα ακέφαλα νοσοκομεία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που δίνει τη δυνατότητα στα διοικητικά

συμβούλια των ακέφαλων δημόσιων νοσοκομείων

που δεν έχουν διοικητή ή αναπληρωτή
διοικητή να λαμβάνουν αποφάσεις για τρεις

μήνες κατέθεσαν χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξαθνός και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος

Πολάκης
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο βουλευτής της

ΝΑ Νίκος Βρούτσης ο οποίος ζήτησε από τους
αρμόδιους υπουργούς να δώσουν εξηγήσεις
Σημειώνεται σπ ο κ Πολάκης έχει επανειλημμένως

δηλώσει ότι θα αλλάξει όλους τους διοικητές
του ΕΣΥ Ως εκ τούτου οι τρεις μήνες που ορίζει

η τροπολογία θα μπορούσε να είναι ένα ικανοποιητικό

χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν
οι λίστες με τα ονόματα των νέων διοικητών

που προφανώς θα είναι κομματικοί παράγοντες
οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν βουλευτές

ως είθισται
Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει όπ το

ΑΣ των νοσοκομείων μπορεί να λαμβάνει νομίμως

αποφάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα π.χ
πληρωμή εφημεριών αγορά και επισκευή μηχανημάτων

κλπ για τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση

της διάδοχης κατάστασης δηλαδή της τοποθέτησης

των νέων διοικητών
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V ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΟΗ

Συμφωνία στο Eurogroup
ms Δευτέρα βλέπει
αξιωματούχοι Tns EE
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΝΗ

Μήνυμα
ότι ως το τέλος της εβδομάδας

η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κλείσει
όλα τα ανοιχτά μέτωπα που συνδέονται

με το πρώτο σετ προαπαιτούμενων ώστε
το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου να αποδε
αμεύσει τη δόση των 2 δισ ευρώ στέλνουν
οι Βρυξέλλες Οπως εξηγούσε χθες ανώτερος
αξιωματούχος της Ευρωζώνης η κυβέρνηση
πρέπει να αποδείξει ότι έχει απάσει τα δεαμά
με το παρελθόν και τις κακές πρακτικές των
καθυστερήσεων και να προχωρήσει στην
υλοποίηση των δύσκολων μεταρρυθμίσεων
που περιλαμβάνονται στο πρώτο πακέτο
Αυτό είναι το πρώτο μεγαλο πολιτικό τεστ

της κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά
ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης επισημαίνοντας

ότι η έως τώρα καθυστέρηση μπορεί να
μην είναι ανησυχητική αλλά στο βάθος υπαρ
χει n ανάγχη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων

Αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον στις Βρυξέλλες

είναι ότι η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών αποσυνδέεται από την ολοκλήρωση

της πρώτης αξιολόγησης αλλά προϋποθέτει
την εφαρμογή δύο φιλόδοξων πακέτων

μεταρρυθμίσεων Είμαστε ήδη πίσω όσον
αφορά την υλοποίηση του πρώτου πακέτου
και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει τι θα περιλαμβάνει

το δεύτερο δήλωσε ο αξιωματούχος

της Ευρωζώνης Υπενθύμισε δε ότι
η δεύτερη λίστα μεταρρυθμίσεων που συνδέεται

με την υποδόση του 1 δισ ευρώ θα περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων μέτρα γιατη διοίκηση

των τραπεζών τα οποία είναι απαραίτητα

προκειμένου να εκταμιευθούν χρήματα
για την ανακεφαλαιοποίηση τους

Ελπίζω ότι ως τη Δευτέρα θα επέλθει η

συμφωνία δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος

σημειώνοντας ωστόσο ότι ο χρόνος που
μένει είναι πολύ λίγος Πριν από το Eurogroup
της Δευτέρας ενδεχομένως το πρωί της ίδιας
ημέρας ή το Σαββατοκύριακο θα πρέπει n

Ομάδα Εργασίας της Ευρωζώνης EWG va
είναι σε θέση να ανάψει το πράσινο φως για
την εκταμίευση των 2 δισ ευρώ

Ανοιχτά θέματα
Τέσσερα είναι τα σημαντικότερα θέματα

που παραμένουν ανοιχτά όσον αφορά την
αξιολόγηση του πρώτου πακέτου προαπαι
τουμένων σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο

οι πλειστηριααμοί της πρώτης κατοικίας

η ρύθμιση των 100 δόσεων σε συν
δυααμό με εισοδηματικά κριτήρια ο ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση και οι ελάχιστες τιμές
στα γενόσημα φάρμακα

Το πλέον ακανθώδες ζήτημα για την κυβέρνηση

και τους δανειστές ωστόσο είναι οι
πλειστηριααμοί Οπως εξήγησε ο Ευρωπαίος

αξιωματούχος η τρόικα είναι διατεθειμένη να
επεκτείνει την προστασία στα ευαλωτα οικονομικά

νοικοκυριά τα οποία όπως είπε
είναι μειοψηφία αλλά δεν συναινεί στην
προστασία της πλειονότητας των νοικοκυριών
Ως παράδειγμα ανέφερε ότι το ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα που θέτει η κυβέρνηση ως
κριτήριο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

είναι υψηλότερο από το μέσο ετήσιο
εισόδημα των νοικοκυριών στη Γερμανία

Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
Εξάλλου σχετικά με τα αποτελέαματατων

στρες τεστ των ελληνικών τραπεζών και την
ανακεφαλαιοποίηση τους ο αξιωματούχος
της Ευρωζώνης εμφανίστηκε αισιόδοξος
Εκτίμησε ότι τα 1 0 δισ ευρώ που ήδη βρίσκονται

σε ειδικό λογαριασμό του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης ESM είναι υπεραρκετά

για την ανακεφαλαιοποίηση σημειώνοντας
ωστόσο οτι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί

η συνολική εικόνα των αναγκών των τραπεζών

Αφησε δε να εννοηθεί ότι τα επιπλέον
1 5 δισ ευρώ που προέβλεπε για τις τράπεζες
η συμφωνία της 14ης Αυγούστου μάλλον
δεν θα χρειαστούν

Τέλος ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση

για την ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης απάντησε

ότι η όποια συζήτηση θεωρείται πρώιμη

Εξήγησε ότι το μέγεθος της ελάφρυνσης
θα εξαρτηθεί από παραμέτρους που θα απο
σαφηνιατούν με την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης όπως π.χ η πορεία του χρέους
η προοπτική της ανάπτυξας και η επίδραση
τού υπό μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού στα
δημοσιονομικά στοιχεία Οσον αφορά την
πρώτη αξιολόγηση ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης

ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσει
την επόμενη εβδομάδα αλλά είναι άγνωστο
πότε θα ολοκληρωθεί

Η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει

ότι έχει σπάσει τα
δεσμά με το παρελθόν και
τις κακές πρακτικές των
καθυστερήσεων και να

προχωρήσει στην υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων

τονίζει ανώτερος αξιωματούχος

της Ευρωζώνης
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Εκκρεμούν κόκκινα δάνεια ΦΠΑ γενόσημα και 100 δόσεις
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
► Του ΚΟΙΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Η ΑΣΚΗΣΗ πίεσης των εταίρων-δανειοτών στην Αθήνα

για το κλείσιμο των θεμάτων του πρώτου πακέτου

των προαπαιτούμενων που παραμένουν ανοικτά

αυξάνεται μέρα με τη μέρα ενόψει της συνόδου της
ευρωζώνης της προσεχούς Δευτέρας Το δέλεαρ η

εκταμίευση της πρώτης υποδόσης των 2 δια ευρώ
Ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης εξέφρασε

χθες την ελπίδα ότι μέχρι τη σύνοδο της Δευτέρας

θα έχουν κλείσει όλα τα προαπαιτούμενα του

πρώτου πακέτου ώστε να γίνει η εκταμίευση των 2
δισ ευρώ και να αρχίσει η διαδικασία για την υιοθέτηση

του δεύτερου πακέτου που θα οδηγήσει στην

εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης του 1 δια ευρώ
Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση προς το παρόν

δεν είμαι ανήσυχος αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε

με το θέμα αυτό ώστε να μην καθυστερήσει το
υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα είπε με νόημα ο αξιωματούχος

για τον οποίο πρέπει να ληφθεί απόφαση
τη Δευτέρα γιατί είναι το πρώτο πολιτικό τεστ για
την κυβέρνηση η οποία καλείται να αποδείξει ότι
έχει έρθει σε ρήξη με τις παλιές τακτικές καθυστερήσεων

Ποια είναι τα θέματα που παραμένουν ανοικτά
Οι πλειστηριασμοί στην πρώτη κατοικία για τα κόκκινα

δάνεια η επιβολή ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία η

ελάχιστη τιμή στα γενόσημα φάρμακα και η ρύθμιση
των 1 00 δόσεων για την οποία οι θεσμοί ζητούν
εισοδηματικά κριτήρια Μάλιστα αναφερόμενος στο

επίμαχο θέμα των πλειστηριασμών άλλο ρεπορτάζ
στη σελ 38 ο εν λόγω αξιωματούχος γνωστό φερέφωνο

των γερμανικών θέσεων του Βόλφγκανγκ

Σόιμπλε είπε ότι οι θεσμοί συμφωνούν να προστατευτούν

από τους πλειστηριασμούς τα νοικοκυριά
που είναι πράγματι ευάλωτα και τα οποία αποτελούν
αυτή τη στιγμή τη μειονότητα των μη εξυπηρετούμενων

δανείων αλλά όχι όλα Και με αρκετή δόση

ειρωνείας επικαλέστηκε στοιχεία του Google σύμφωνα

με τα οποία τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει

προτείνει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία
των νοικοκυριών από τους πλειστηριασμούς είναι
υψηλότερα από εκείνα που προβλέπει η γερμανική
νομοθεσία Αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε

είπε
Ως προς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

υπενθύμισε την προθεσμία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου
για την εκπλήρωση των όρων από τις τράπεζες και
δήλωσε ότι τα 1 0 δια ευρώ που είναι δεσμευμένα
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε¬

ρότητας φαίνεται πως καλύπτουν τις ανάγκες τους
θεωρώντας δεδομένη τη συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα Τα υπόλοιπα 1 5 δια ευρώ που προέβλεπε για
προληπτικούς λόγους η συμφωνία φαίνεται πως δεν
θα χρειαστούν Τι θα γίνει με αυτά τα 1 5 δισ ευρώ
Η συμφωνία του μνημονίου λέει ότι θα πρέπει να
περιμένουμε και θα δούμε μέχρι τις 1 5 Νοεμβρίου
είπε ο αξιωματούχος

Σχετικά με το χρέος χαρακτήρισε λογικό να
γίνει συζήτηση μετά την εκπλήρωση των όρων της
συμφωνίας από την κυβέρνηση αλλά όπως παρατήρησε

πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους και
ιδίως την ανάπτυξη τις δημοσιονομικές προβλέψεις
και ποιο θα είναι το ποσοστό του προϋπολογισμού
στις συντάξεις Εάν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία
δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσουμε για το χρέος
Ξεκάθαρα πράγματα
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Ασφυκτικές πιέσεις για ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Σκοτσέζικο ντους
Αυστηρό μήνυμα στηνΑθήνα από Π Μοσκοβισί

Υποσχέσεις για στήριξη της κυβέρνησης από Μ Σουλ
Ο Ηχηρό όχι για δημοοιονομική χαλάρωση

με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα
από τον κοινοτικό επίτροπο

Ο Ο Π Μοοκοβιοί ουνέδεοε την εκταμίευση
10 δισ για τις τράπεζες με την αξιολόγηση

Ο Αλληλεγγύη από την Ευρώπη ζήτησε
ο Αλ Τσίπρας Δίκαια τα αιτήματα
σας θα τα μεταφέρω στις Βρυξέλλες

είπε ο Μ Σουλτς σελ 4
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Π ΜΟΣΚΟΒΙΣ I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

0 Π Μοσκοβισί εμφανίστηκε σταθερός στις
θέσεις των Ευρωπαίων για πιστή τήρηση των
μεταρρυθμίσεων Εντός Νοεμβρίου και όχι έως
τέλη Δεκεμβρίου το Ασφαλιστικό 3
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε Πιερ Μοσκοβισί ζήτησε αποφάσεις εδώ και τώρα για το ασφαλιστικό λέγοντας ότι

ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του ασφαλιστικού ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ανειλημμένων δεσμεύσεων του Μνημονίου και

των δημοσιονομικών στόχων λόγω των πιέσεων που δημιουργεί το Προσφυγικό απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς στον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα που συνέδεσε ευθέως τα δύο θέματα στη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς

ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα
από τον Πιερ Μοσκοβισί

Κανόνες
Ο Η Κομισιόν
έχει μόνο μια
πυξίδα και αυτή
είναι το Σύμφωνο
Σταθερότητας
Οι κανόνες
θα πρέπει να εφαρμόζονται

Για την
Ελλάδα έχουμε και
μια ακόμη πυξίδα
η οποία είναι το
Μνημόνιο και οι

μεταρρυθμίσεις

που

προβλέπει Τίποτε
δεν πρέπει να μας
κάνει να χαλαρώσουμε

αυτή τη
διαδικασία

Παράθυρο
Ο Ο Επίτροπος
Οικονομικών
Υποθέσεων άνοιξε
μετά ένα παραθυράκι

διαφυγής
κάνοντας ειδική
μνεία στη ρήτρα
εξαιρετικών συνθηκών

που επιτρέπει
κάποια δημοσιονομική

ευελιξία αν
και διευκρίνισε ότι
αυτή δεν προβλέπει
γενική χαλάρωση
των κανόνων αλλά
ειδική μεταχείριση
πραγματικών δαπανών

με αριθμούς
και στοιχεία αφήνοντας

ανοιχτό το
ενδεχόμενο αξιοποίησης

της ρήτρας
αυτής στο μέλλον

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝ80Π0ΥΛ0Υ

Αυστηρά
μηνύματα με γαλλική

διπλωματία έστειλε στην ελληνική

κυβέρνηση ο επίτροπος

Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε
Πιερ Μοσκοβισί αφού υπογράμμισε
ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

έως το τέλος του έτους που
έθεσε σαν καταληκτική προθεσμία για
την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης

Ζήτησε αποφάσεις εδώ και
τώρα για το ασφαλιστικό λέγοντας
ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του
ασφαλιστικού ενώ απέκλεισε το
ενδεχόμενο χαλάρωσης των ανειλημμένων

δεσμεύσεων του Μνημονίου
και των δημοσιονομικών στόχων λόγω
των πιέσεων που δημιουργεί το Προσφυγικό

απαντώντας έτσι εμμέσως
πλην σαφώς στον πρωθυπουργό Αλέξη

Τσίπρα που συνέδεσε ευθέως τα δυο
θέματα στη χθεσινή συνάντησή του με
τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς

Η Κομισιόν έχει μόνο μια πυξίδα
και αυτή είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας

Οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται

Για την Ελλάδα έχουμε και
μια ακόμη πυξίδα η οποία είναι το
Μνημόνιο και οι μεταρρυθμίσεις που
προβλέπει Τίποτε δεν πρέπει να μας
κάνει να χαλαρώσουμε αυτή τη διαδικασία

Άνοιξε πάντως μετά ένα παραθυράκι

διαφυγής κάνοντας ειδική
μνεία στη ρήτρα εξαιρετικών συνθηκών

που επιτρέπει κάποια δημοσιονομική
ευελιξία αν και διευκρίνισε ότι

αυτή δεν προβλέπει γενική χαλάρωση
των κανόνων αλλά ειδική μεταχείριση

πραγματικών δαπανών με αριθμούς
και στοιχεία αφήνοντας ανοιχτό το
ενδεχόμενο αξιοποίησης της ρήτρας
αυτής στο μέλλον

Προσπάθησε δε να δώσει μια νότα
αισιοδοξίας στις δηλώσεις του αποκαλύπτοντας

ότι οι επικαιροποιημένες
προβλέψεις της Κομισιόν για τις οικονομίες

της Ευρωζώνης που δημοσιοποιούνται

σήμερα θα δείχνουν επιστροφή

της οικονομίας σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης στο β εξάμηνο του
2016

Υπογράμμισε επίσης την πολύ

καλή συνεργασία της κυβέρνησης με
τους Θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
μετά τη Συμφωνία της 12ης Ιουλίου η
οποία δημιούργησε μια καλή δυναμική
που υφίσταται ακόμα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ Στην συνέντευξη
Τύπου που έδωσε ο κ Μοσκοβισί στο
πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης εργασίας

που πραγματοποιεί στην Αθήνα
ο Γάλλος επίτροπος δήλωσε συγκρατημένα

αισιόδοξος ότι έως τη
Δευτέρα θα έχει πραγματοποιηθεί επαρκής

πρόοδο στα ανοιχτά μέτωπα
από τα κόκκινα δάνεια και τον ΦΠΑ

στην εκπαίδευση έως το ασφαλιστικό
και τις τιμές των γενόσημων φαρμάκων

ώστε το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου

να δώσει σήμα για την εκταμίευση

της δόσης των 2+1 δισ ευρώ
Ξεκαθάρισε όμως ότι υπάρχουν ακόμη
εκκρεμότητες στο πρώτο πακέτο των
προαπαιτούμενων που ψηφίστηκε προ
ημερών ενώ πρέπει εντός του Νοεμ¬

βρίου να ψηφιστεί και το δεύτερο πακέτο

των προαπαιτουμένων που θα
επιτρέψει την επιτυχημένη ολοκλήρωση

της πρώτης αξιολόγησης η οποία

αποτελεί προαπαιτούμενο για
να ανοίξει το λεπτό και ζωτικής σημασίας

θέμα του χρέους
Η λύση που θα δοθεί σε αυτό η οποία

κατά τον κ Μοσκοβισί θα πρέπει
να είναι φιλόδοξη ρεαλιστική και
αποδεκτή από όλους θα ξεκλειδώσει

την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα κατά τους
επόμενους μήνες

Ο κ Μοσκοβισί ξεκαθάρισε πάντως

ότι η ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης περνά από τη μεταρρύθμιση

του ασφαλιστικού
Παραδέχθηκε ότι πρόκειται για

ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα καθώς οι
μειώσεις στις συντάξεις δεν είναι ποτέ
δημοφιλείς είναι όμως αναγκαίο να
γίνει το σύστημα βιώσιμο άμεσα και
μακροπρόθεσμα και μάλιστα με τρό¬

πο που να μην τιμωρεί την ανταγωνιστικότητα

της οικονομίας μια αποστροφή

που υπονοεί ότι η Κομισιόν
δεν βλέπει με καλό μάτι τα σχέδια
αύξησης των εργοδοτικών εισφορών
που εξετάζει η κυβέρνηση

ΚΟΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Θέλουμε η Ελλάδα
να παραμείνει στην καρδιά της Ευρω
ζώνη ισχυρή με θέσεις απασχόλησης
και βελτιωμένη κοινωνική συνοχή
θέλουμε να ξαναγίνει ελκυστική για
τους επενδυτές τόνισε ο κ Μοσκοβισί

και πρόσθεσε Περάσαμε μια
δύσκολη κρίση αλλά εξασφαλίσαμε
το βασικό Η Ελλάδα έμεινε στην Ευ
ρωζωνη αυτή ήταν η βασική αναγκαιότητα

Αλλά δεν είναι όλα εύκολα
Υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις που
πρέπει να ληφθούν έως το τέλος του
έτους αλλά υπάρχει και η κοινή βούληση

να φθάσουμε σε καλές συμφωνίες
Αυτή είναι μια αποφασιστική

αλλαγή κατέληξε
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Κρίσιμο Eurogroup τη Δεύτερα για την εκταμίευση της δόσης

Αγώνας δρόμου για
τα προαπαιτούμενα
Ο Σενάριο για φόρο 5 στα τυχερά παιχνίδια

ως ισοδύναμο για τον ΦΠΑ 23 στην εκπαίδευση

Ο Ανοικτά μέτωπα η αυστηροποίηση της ρύθμισης
των 100 δόσεων και οι ελάχιστες τιμές στα γενόσημα

Γολγοθάς τεσσάρων ημερών Εχετε ήδη καθυστερήσει σης
γιατην κυβέρνηση προκειμένου μεταρρυθμίσεις διαμηνύουν
να κλείσει τα προαπαιτούμενα από τις Βρυξέλλες σελ 3

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Αγώνας δρόμου για να κλείσουν όλα τα προαπαιτούμενα

μέτρα μέχρι τη Δευτέρα Γράφουν
σβήνουν τα ισοδύναμα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Σελ 3
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Στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα μαζί με Χιλή Μεξικό και Ν Κορεα

Οι Ελληνες πληρώνουν
για δωρεάν Υγεία

Τρία σία δέκα ευρώ που

δαπανώνται σε υπηρεσίες

υγείας είναι ιδιωτικές

πληρωμές
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βαθιάχοχέρισιτιντσέπη βάζουν
οι Έλληνες για την Υγεία αφού

τουλάχιστον τρία στα
δέκα ευρώ που δαπανώνται σε υπηρεσίες

υγείας είναι ιδιωτικές πληρωμές
Μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται

στην πρώτη τετράδα μαζί με το Μεξικό
την Κορέα και τη Χιλή ποσοστό

31 όταν ο μέσος όρος ιδιωτικών
δαπανών υγείας out of pocket στις
χώρες του ΟΟΣΑ είναι 19 Κάτω
απότο 10 των δαπανών υγείαςείναι
ιδιωτικές στη Γαλλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο

Την ίδια στιγμή ολοένα και πε

ρισοότεροιΈλληνες επιλέγουν να
μη θεραπευτούν Ενδεικτικό είναι
ότι το 20 1 3 ένας στους δέκα Ελληνες
που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας
δεν έλαβε θεραπεία κυρίως λόγω
κόστους Τα παραπάνω στοιχεία
περιλαμβάνονται στην τελευταία
έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία
Health at a Glance 2015 που δημοσιεύθηκε

χθες και στην οποία καια
γράφεται η δυσκολία του συστήματος
υγείας της χώρας μας να κα\ύψει στο
σύνολο τουςτις ανάγκεςτων πολιτών
ως αποτέλεσμα της οικονομικής
κρίσης και των συνεχών μειώσεων
των δαπανών Υγείας Σύμφωνα με
την έκθεση οι δαπάνες υγείας στη

χώρα μας βαίνουν μειούμενες Το
2013 ήταν για την Ελλάδα η τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά όπου οι συνολικές

δαπάνες υγείας μειώθηκαν Αντίστοιχη

εικόνα επικρατεί και στιιν
Ιταλία και τη Πορτογαλία όταν στις
περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ καταγράφεται

αργή αύξηση των δαπανών

υγείας
Πιο αναλυτικά οι συνολικές

δαπάνες υγείας στη χώρα μας ανά
κάτοικο διαμορφώθηκαν το 2013 οε
2.366 δολάρια έναντι 3.453 δολαρίων
που είναι ο μέσος όρος των χωρών
του ΟΟΣΑ Από αυτά το
31 προέρχεται κατευθείαν

από τις τσέπες των
πολιτών

Από τα ίδια στοιχεία
προκύπτει ότι οτη χώρα
μας τα ποσά που πλήρωσαν

τα νοικοκυριά για
επισκέψεις σε γιατρό εξετάσεις

φάρμακα κ.ά
απορροφούν το 4 1 των
αγορών τους για υλυίά
και υπηρεσίες Σημειώνεται

ότι ο αντίστοιχος
μέσος όρος οτις χώρες
μέλη του ΟΟΣΑ ήταν
2,8 ενώ σε Τουρκία Ολλανδία
Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο οι ιδιωτικές

δαπάνες υγείας αποιελούν
λιγότερο από το 1 5 της κατανάλωσης

των νοικοκυριών
Ειδική αναφορά κάνει η έκθεση

στους ασθενείς σι οποίοι αν και αντιμετώπισαν

πρόβλημα υγείας δεν έλαβαν

θεραπεία Όπως αναφέρεται
το διάστημα της οικονομικής κρίσης

υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό των
πολιτών που δήλωσαν ότι αν και αντιμετώπισαν

πρόβλημα υγείας δεν
έλαβαν θεραπεία Το 2013 το 10
των Ελλήνων δήλωσε αδυναμία να
ανταποκριθεί σης ιατρικές του ανάγκες

με το ποσοστό να φτάνει στο
15 μεταξύ των ατόμων με χαμηλό
εισόδημα Κατά μέσο όρο οτις χώρες
της Ευρώπης το σχετικό ποσοστό
είναι μόλις στο 3

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική
δαπάνη η έκθεση αναφέρει ότι σης
χώρεςτου ΟΟΣΑ ανήλθε οε περίπου

800 δισεκατομμύρια δολάρια

το 2013 δηλαδή
περίπου το 20 των συνολικών

δαπανών για
την υγεία

Το προσδόκιμο ζωής
συνεχίζει να αυξάνεται
3-4 μήνες κατά μέσο όρο

τον χρόνο και το 2013

έφτασε στα 80,5 χρόνια
με ιην Ιαπωνία mv Ισπανία

και τιιν Ελβειία βρί
σκονιαι οτις χώρες με τα
περισσότερα χρόνια ζωής

πάνω από 82 έτη
Τέλος η χώρα μας

παρουσιάζει πληθωρισμό γιατρών
με 6,3 γ'ατρούς ανά 1 000 κατοίκους
έναντι 3,3 ανά 1 000 καιοίκους που
είναιο μέσος όρος των χωρών-μελών
ιου ΟΟΣΑ Αντίθετα είμαστε φτωχοί

οε νοοττλευιές με μόλις 3,6 νοσηλευτές

ανά 1 000 καισίκσυς όταν
ο μέσος όρος των χωρών-μελών του
ΟΟΣΑ είναι 9,1 ανά 1.000 κατοίκους

Ολοένα και περισσότεροι

Έλληνες

επιλέγουν να μη θεραπευτούν

Ενδεικτικό

είναι ότι το 2013 ένας

στους δέκα Έλληνες
που αντιμετώπισε

πρόβλημα υγείας δεν

έλαβε θεραπεία κυρίως

λόγω κόστους
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5 ημέρες προθεσμία για τα προαπαιτούμενα
Εντείνουν τις πιεσεις Μοοκοβισί και Βρυξέλλες για την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου μέτρων

Ο Γάλλος επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοοκοβισί

Των ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
και ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση

να ολοκληρώσει έως τη
Δευτέρα όλα τα προαπαιτούμενα
μέτρα που είναι συνδεδεμένα με
την υποδόση των 2 δισ ευρώ
έστειλε χθες από την Αθήνα o
αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος
Πιερ Μοσκοβισί αλλά και κορυφαίος

Ευρωπαίος αξιωματούχος
από τις Βρυξέλλες

Πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως

το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων

μέτρων δήλωσε ο κ
Μοσκοβισί σημειώνοντας ότι το
Eurogroup της Δευτέρας θα λάβει
κρίσιμες αποφάσεις Την ίδια

ώρα που ο επίτροπος μιλούσε
στην Αθήνα Ευρωπαίος αξιωματούχος

από τις Βρυξέλλες υποστήριζε

πως τα δύο πακέτα
προαπαιτούμενων

μέτρων αποτελούν

το πρώτο σημαντικό τεστ
της κυβέρνησης που θα αποδείξει

κατά πόσον μπορεί να αλλάξει
τις κακές πρακτικές των αλλεπάλληλων

καθυστερήσεων του
παρελθόντος Και πρόσθετε ότι
η εφαρμογή του προγράμματος
έχει καθυστερήσει και πρέπει να
επιταχύνει η ελληνική πλευρά
συνδέοντας άμεσα την υλοποίηση

των προαπαιτούμενων μέτρων

με την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών

Θέλουμε να δυναμώσουμε
την εμπιστοσύνη ανέφερε σ κ
Μοσκοβισί διευκρινίζοντας ότι
για να συμβεί αυτό θα πρέπει η
Ελλάδα να προχωρήσει στις

μεταρρυθμίσεις

ώστε να συνεχίσει
να παρέχει τη στήριξή της η Eu
ρωζώνη Η Ελλάδα πρέπει να
δείξει υπευθυνότητα και εμείς
αλληλεγγύη ήταν τα μήνυμά
του Υπενθυμίζεται ότι τα βασικότερα

ανοικτά θέματα του πρώτου

πακέτου προαπαιτούμενων
μέτρων είναι να βρεθούν ισοδύναμα

για την κατάργηση του ΦΠΑ
23 στην ιδιωτική εκπαίδευση
ο καθορισμός της ελάχιστης τιμής
των γενόσημων οι πλειστηριασμοί

πρώτης κατοικίας και το ζήτημα

ρύθμισης των 100 δόσεων
Σε ό,τι αφορά στη σύνδεση της

ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών

τραπεζών με τον έλεγχο
του προγράμματος ο κοινοτικός

επίτροπος ξεκαθάρισε ότι τα 10
δισ ευρώ είναι μεν δεσμευμένα
στον ESM για την ανακεφαλαιοποίηση

αλλά για να δοθούν
είναι απαραίτητο να ληφθούν
όλα τα μέτρα για τον τραπεζικό
τομέα συμπεριλαμβανόμενων
και αυτών για τις διοικήσεις των
τραπεζών Μάλιστα κορυφαίος
Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε

Την πεποίθηση του ότι έως το
Eurogroup της Δευτέρας είναι
δυνατόν να υπάρξει συμβιβασμός

για τα εκκρεμή θέματα της
αξιολόγησης εξέφρασε σε συνέντευξη

του στο κεντρικό δελτίο

του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη
ο επίτροπος Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων
Πιερ Μοσκοβισί αναγνωρίζοντας

ότι το μεγαλύτερο αγκάθι
είναι οι πλειστηριασμοί Ξέρω
ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα

για τους Ελληνες πολίτες ξέρω

τη σχέση των Ελλήνων με
την ιδιοκτησία τους Δε θέλουμε
να πληγούν οι φτωχοί άνθρωποι
που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα

αλλά πρέπει να εισά

χθες πως υφίσταται η υπόθεση
ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που
συνδέονται με το τραπεζικό σύστημα

θα βρίσκονται στο δεύτερο
σετ με τα προαπαιτούμενα και
εξήγησε ότι αν και ακόμα δεν
έχουν αποφασιστεί ποιες μεταρρυθμίσεις

θα υπάρχουν σε αυτό
το δεύτερο πακέτο θα ήταν για
το καλό της ελληνικός οικονομίας

γουμε μία κουλτούρα υπευθυνότητας

επεσήμανε Αναφερόμενος
στο χρέος είπε ότι δεν

υπάρχει κανένα σχέδιο αλλά
πάμε βήμα βήμα Και προσέθεσε

ότι δεν βλέπει το Eurogroup
πρόθυμο να ανοίξει συζήτηση
για κούρεμα του χρέους Σε ό,τι
αφορά τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση

ο Ευρωπαίος επίτροπος αρκέστηκε

να πει ότι οι περισσότερες

επιλογές για τους φόρους
ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση

Εμείς οριοθετούμε στους
στόχους Η κυβέρνηση επιλέγει
τα μέσα 0 κ Μοσκοβισί εκτίμησε

ότι μετά τις 12 Ιουλίου
υπάρχει νέα περίοδος καλής

συνεργασίας αυτοπεποίθησης

να βρίσκονται εκεί όλες όσες
σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό

τομέα
Ετσι αποσυνδέεται η ολοκλήρωση

της αξιολόγησης με την
πρόσβαση στα 10 δισ που χρειάζονται

για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών και ο όρος

είναι η ολοκλήρωση των δύο σετ
προαπαιτούμενων Η κυβέρνηση
έχει ένα προφανές κίνητρο για
να βιαστεί με τη νομοθέτηση της
δεύτερης λίστας όπου θέλουμε
να ελπίζουμε θα υπάρχουν ση

Η Ελλάδα πρέπει να
δείξει υπευθυνότητα
και εμείς αλληλεγγύη
τόνισε ο αρμόδιος
κοινοτικός επίτροπος
Πιερ Μοσκοβισί
μαντικά μέτρα για τη διοίκηση
των τραπεζών συμπλήρωσε ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος Αφησε
δε να εννοηθεί ότι δεν θα χρειαστούν

τα επιπλέον 15 δισ ευρώ
για τις τράπεζες που προέβλεπε
η συμφωνία της 14ης Αυγούστου

Πέραν του Θέματος των προαπαιτούμενων

μέτρων ο κ Μοσκοβισί

ήταν προσεκτικός σχε

και εμπιστοσύνης με την ελληνική

κυβέρνηση ενώ ερωτηθείς
σχετικά με τον κ Βαρουφάκη
αρχικά απάντησε ότι αγαπώ το
θέατρο πολύ και στη συνέχεια
ότι είναι έξυπνος τύπος αλλά
αυτό που χρειαζόταν δεν ήταν
να σχολιάζεις αλλά να βρίσκεις
λύσεις Τέλος απέρριψε την
κριτική του κ Σαμαρά στη στάση
των Ευρωπαίων έναντι της κυβέρνησης

του λέγοντας ότι
δουλέψαμε πολύ καλά με τον

κ Σαμαρά μέχρι που κάποια
στιγμή άρχισε να γίνεται δύσκολο

Οχι επειδή εμείς αλλάξαμε
άποψη αλλά ίσως επειδή η διαδικασία

των μεταρρυθμίσεων
επιβραδύνθηκε

τικά με το πότε θα κλείσει o πρώτος

έλεγχος του προγράμματος
Αρκέστηκε στο να εκφράσει την
ελπίδα ότι θα κλείσει έως το τέλος
του έτους ενώ παραδέχτηκε πως
όντως υπάρχουν προκλήσεις
και δύσκολες αποφάσεις Να
σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι
των θεσμών είναι προγραμματισμένο

να έρθουν στην Αθήνα
την επόμενη εβδομάδα για να
ξεκινήσει επίσημα και ο πρώτος
έλεγχος χωρίς να είναι σαφές
όμως πότε θα ολοκληρωθεί Επίσης

ο κοινοτικός επίτροπος παρουσίασε

και τη χρονική σειρά
των γεγονότων αναφέροντας
ότι πρώτα θα κλείσουν τα δύο
πακέτα προαπαιτούμενων μέτρων

στη συνέχεια ο πρώτος
έλεγχος του προγράμματος μετά
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

και στο τέλος θα γίνει η
συζήτηση για το χρέος

Για το τελευταίο θεμα ο κ Μοσκοβισί

έκανε λόγο για την ανάγκη
να βρεθεί ευφυής λύση που

θα επιτρέπει και στο Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο ΔΝΤ να συμμετάσχει

στο νέο πρόγραμμα
Για το ζήτημα του χρέους ο Ευρωπαίος

αξιωματούχος υποστήριξε
ότι θα ήταν παράλογο αυτήν

τη στιγμή να ανοίξει η συζήτηση
καθώς χωρίς την ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης δεν είναι
γνωστή η πορεία του χρέους οι
προοπτικές της ανάπτυξης αλλά
και το ποσοστό που θα έχουν οι
συντάξεις στον προϋπολογισμό
Η όποια συζήτηση θα πρέπει

να γίνει μετά την αξιολόγηση και
όχι πριν επεσήμανε

Παράλληλα ο κ Μοσκοβισί
ερωτηθείς για το εάν παραμένει
το ενδεχόμενο ενός Grexit δήλωσε

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν εργάζεται σε αυτό το σενάριο
αλλά κάλεσε την κυβέρνηση να
διατηρήσει τον μεταρρυθμιστικό
ρυθμό του Αυγούστου Εκτίμησε
μάλιστα ότι η ελληνικό οικονομία
θα επιστρέψει σε ανάπτυξη στο
δεύτερο εξάμηνο του 2016

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση

της προσφυγικής κρίσης
και της δημοσιονομικής πειθαρχίας

α κ Μοσκοβισί ξεκαθάρισε
ότι τίποτα δεν πρέπει να μας
αφήσει να χαλαρώσουμε τις

μεταρρυθμίσεις

Μεγάλο αγκάθι παραμένει το θέμα των πλειστηριασμών
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Από τις τσέπες των ασθενών το 31 των δαπανών υγείας
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το 2013 ένας στους δέκα Ελληνες
που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας
δεν έλαβε θεραπεία κυρίως λόγω
κόστους Την ίδια στιγμή τουλάχιστον

τρία στα δέκα ευρώ που
δαπανώνται για την υγεία προέρχονται

απευθείας από τις τσέπες
των ασθενών Τη δυσκολία του
συστήματος υγείας της χώρας μας
να καλύψει στο σύνολό τους τις
ανάγκες των πολιτών ως αποτέλεσμα

της οικονομικής κρίσης και
των συνεχών μειώσεων των δα¬

πανών υγείας καταγράφει η τελευταία

έκθεση του ΟΟΣΑ για την
υγεία Health at a Glance 2015
που δημοσιεύθηκε χθες

Οπως καταγράφει η έκθεση το
2013 ήταν για την Ελλάδα η τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά όπου οι συνολικές

δαπάνες υγείας μειώθηκαν
όταν γενικά στις περισσότερες χώρες

του ΟΟΣΑ καταγράφεται μία
αργή αύξηση των δαπανών υγείας
Οι συνολικές δαπάνες υγείας στη
χώρα μας ανά κάτοικο το 2013
ήταν 2.366 δολάρια σχεδόν 1.100
λιγότερα από τον μέσο όρο των

χωρών του ΟΟΣΑ 3.453 δολάρια
Το 31 των δαπανών υγείας

στην Ελλάδα προέρχεται κατευθείαν

από τις τσέπες των πολιτών
Ο μέσος όρος ιδιωτικών δαπανών
υγείας put of pocket στις χώρες
του ΟΟΣΑ είναι 19 Στη χώρα
μας τα ποσά που πλήρωσαν το
2013 τα νοικοκυριά για επισκέψεις
σε γιατρό εξετάσεις φάρμακα
κ.ά αποτελούν το 4,1 των αγορών
tous για υλικά και υπηρεσίες Το
2013 το 10 δήλωσαν ότι αν και
αντιμετώπισαν πρόβλημα υγείας
δεν έλαβαν θεραπεία Για τα άτομα

με χαμηλό εισόδημα το αντίστοιχο
ποσοστό φτάνει το 15 Κατά μέσον

όρο στις χώρες της Ευρώπης
το σχετικό ποσοστό είναι στο 3

Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με
τους περισσότερους γιατρούς 6,3
γιατροί ανά 1.000 κατοίκους έναντι
3,3 ανά 1.000 κατοίκους που είναι
μέσος όρος του ΟΟΣΑ Μάλιστα
η Αθήνα είναι μετά την Ουάσινγκτον

η πόλη με το πιο πυκνό δίκτυο

γιατρών 8,2 γιατροί ανά
1.000 κατοίκους στην Αθήνα και
περίπου 9,5 ανά 1.000 κατοίκους
στην Ουάσινγκτον
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ΤΣΙΠΡΑΣ καμία υποχώρηση
ΠΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Καμπανάκι
Μοσκοβισϊ
Διορία ώς in Δευτέρα για
ία κόκκινα δάνεια και ώς ίο τέλος
ίου μήνα για το Ασφαλιστικό

Ηχηρό μήνυμα ότι πρέπει να τηρήσει κατά

γράμμα τις μνημονιακές της δεσμεύσεις
έστειλε χθες στην κυβέρνηση ο ευρωπαίος

επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί Ζήτησε

να υπάρξει συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια

ώς το Eurogroup της Δευτέρας η οποία

να προστατεύει μόνο τους πιο ευάλωτους
καθώς και βιώσιμη λυση για το Ασφαλιστικό
εντός Νοεμβρίου σελίδες β-9
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Σκληρό μή
από tis Βρυ
Η κυβέρνηση

αντιμέτωπη
με την ανάγκη
συμφωνία5 cos

το Eurogroup
ms Aewépas

για τα κόκκινα
δάνεια και

μέχρι το TéXos

Νοεμβρίου
για το

Ασφαλιστικό

ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΛΗ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ

ΟΠιερ
Μοσκοβισί ήταν πάντα

ήτηος και συγκαταβατικός στις
δύσκολες διαπραγματεύσεις των

προηγούμενων μηνών με την κυβέρνηση
Ετσι και χθες κατά την επίσκεψη του στην
Αθήνα είπε ότι υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη

και κοινή βούληση για συμφωνία
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την
Ελλάδα

Ωστόσο ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών

δεν άφησε αμφιβολία ότι η
Ευρώπη περιμένει από την Αθήνα να
τηρήσει κατά γράμμα τις μνημονιακές της
δεσμεύσεις και έστειλε ηχηρό μήνυμα για
την ανάγκη συμφωνίας ώς το Eurogroup
της Δευτέρας για τα κόκκινα δάνεια και
εντός του Νοεμβρίου για το Ασφαλιστικό
Συνέδεσε μάλιστα την πρόοδο στα θέματα
αυτά και στην επικείμενη αξιολόγηση
από τους δανειστές με την ανακεφαλαι
οποίηση των τραπεζών

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η κυβέρνηση

όπως προκύπτει από τις δηλώσεις
Μοσκοβισί είναι αντιμέτωπη με μια σειρά

επώδυνων αποφάσεων το επόμενο
δίμηνο Πρέπει να ληφθούν δύσκολες
αποφάσεις ώς το τέλος του έτους είπε
ξεκάθαρα ο γάλλος επίτροπος Χαρακτηριστικά

ως προς τα κόκκινα δάνεια
έκανε σαφές ότι περιμένει μια λύση που
θα κινείται σε αυστηρό πλαίσιο ναι μεν
να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι

αλλά όχι και αυτοί που πτωχεύουν για

να αποφύγουν τις ευθύνες τους Πρέπει
είπε να δημιουργήσουμε κουλτούρα
πληρωμών Είναι πεπεισμένος ότι θα
υπάρξουν καλοί συμβιβασμοί αυτή την
εβδομάδα κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο
για να συστήσουν οι υπουργοί Οικονομικών

του Eurogroup την εκταμίευση
των 2 δισ ευρώ

Στο ίδιο μήκος κύματος και για να
μη μείνει καμία αμφιβολία ως προς τις
προθέσεις των Βρυξελλών ευρωπαίος
αξιωματούχος ανέφερε χθες ότι αν δει
κανείς τον τρέχοντα ορισμό της ελληνικής

κυβέρνησης σχετικά με το επίπεδο

εισοδήματος των νοικοκυριών που
χρήζουν προστασίας το εισόδημα αυτό

είναι υψηλότερο του επιπέδου στο
οποίο διαμορφώνεται ο μέσος μισθός στη
Γερμανία Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει
διστακτικότητα από ελληνικής πλευράς
για να βρεθεί λύση

Υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή είπε
χθες στα ΝΕΑ ότι για το συγκεκριμένο

θέμα συζητήσεις θα γίνονται μέχρι
την Παρασκευή αφήνοντας να εννοηθεί

ότι επιδίωξη και της κυβέρνησης
είναι να υπάρξει συμφωνία πριν από το
Eurogroup

Τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα αφορούν

την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση λοιπά θέματα ΦΠΑ καθώς

και τις κατώτατες τιμές στα γενόσημα
φάρμακα πρόσθεσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με κυβερνητική

πηγή η κυβέρνηση εξακολουθεί
να ποντάρει στη λύση της φορολόγησης
του KINO ως ισοδυνάμου για την επιβολή

KainYopnpatiKôs ήταν ο Πιερ Μοσκοβισί
σιην αποσύνδεση ιου μεταναστευτικού
npoßAÄpatos που αντιμειωπίζει η χώρα
από tis υποχρεώσει ins λόγω Μνημονίου
ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Χθες
εξάλλου με τροπολογία που κατέθεσε στη
Βουλή η κυβέρνηση έδωσε παράταση ώς
τις 16 Νοεμβρίου στην προθεσμία υπαγωγής

των υπόχρεων ιδιωτικών σχολείων
και φροντιστηρίων σε καθεστώς ΦΠΑ ελπίζοντας

ότι ώς τότε θα έχει βρεθεί λύση

της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
Κατηγορηματικός ήταν εξάλλου ο

Μοσκοβισί στην αποσύνδεση του
μεταναστευτικού

προβλήματος που αντιμετωπίζει

η χώρα από τις υποχρεώσεις
της λόγω Μνημονίου Οπως είπε τίποτα
δεν πρέπει να χαλαρώσει τις μεταρρυθμιστικές

προοττΐάβείες
Μπορούμε να επικαλεστούμε

έκτακτες συνθήκες
δήλωσε αναφερόμενος στην
πρόταση Γιούνκερ για δημοσιονομική

ευελιξία αλλά στη
βάση συγκεκριμένων στοιχείων

για δαπάνες Δεν μιλάμε για γενική
χαλάρωση των κανόνων τόνισε

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΚΑΘΙ μετά τα κόκκινα δάνεια

είναι το Ασφαλιστικό Ο Μοσκοβισί
χαρακτήρισε μάλιστα τον Νοέμβριο ως
μήνα του Ασφαλιστικού διαψεύδοντας
τις κυβερνητικές προσδοκίες για μετάθεση

του αργότερα Ο ίδιος απέκλεισε μια
λύση βασισμένη σε αύξηση των ασφαλιστικών

εισφορών λέγοντας ότι η όποια
λύση δεν πρέπει να οδηγεί σε απώλεια

ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Για την
ανακεφαλαιοποίηση ο Μοσκοβισί κινήθηκε

κοντά στη γραμμή του Eurogroup
και της Γερμανίας συνδέοντας την

εκταμίευση των 10 δισ ευρώ που προορίζονται

γι αυτόν τον σκοπό με την
ικανοποίηση των δύο πακέτων των προ
απαιτουμένων για τα 2 δισ ευρώ και το
1 δισ ευρώ αλλά και με την αξιολόγηση
από τους δανειστές

Συγκεκριμένα είπε ότι για να δοθούν
τα ΙΟδισ ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης
που είναι διαθέσιμα από την πρώτη
δόση του δανείου είναι απαραίτητο
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Χαλαρόβ χαμογελαστόβ
και χωρ/s γραβάτα
ο Πιερ ΜοσκοΒισί στο
πλαίσιο ms επίσκεψήβ
του στην Ελλάδα
ξέκλεψε λίγο χρόνο
για επισκεφθεί
τον αρχαιολογικό χώρο
rns Ακρόποληε

ϊ4

να ληφθούν τα μέτρα για το τραπεζικό
σύστημα που προβλέπει το Μνημόνιο
ώς το τέλος του έτους

Πέρα απ αυτά όμως πρόσθεσε πρέπει
να εφαρμοστούν τα μέτρα του Μνημονίου
και να κατατεθεί ένας προϋπολογισμός
που θα εξασφαλίζει τη δημοσιονομική
σταθερότητα Μάλιστα βάζοντας στη
σειρά τις διαδικασίες είπε ότι πρώτα
θα κλείσει η πρώτη δέσμη προαπαιτου
μένων μετά η δεύτερη ακολουθεί η
αξιολόγηση από τους δανειστές η ανα
κεφαλαιοποίηση και τέλος το καρότο

η ρύθμιση του χρέους
Ουσιαστικά πρόκειται για μια πίεση

που ασκείται στην κυβέρνηση να ρυθμίσει
τις υποχρεώσεις της χώρας υπό την

απειλή της ασφάλειας των καταθέσεων
αφού μετά την 1/1/2016 τίθεται σε ισχύ
η Οδηγία που προβλέπει διάσωση τραπεζών

με κούρεμα καταθέσεων άνω των
100.000 ευρώ

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος που μίλησε

χθες πάντως συνέδεσε την ανα
κεφαλαιοποίηση κυρίως με τη δεύτερη
δέσμη προαπαιτουμένων στην οποία
είπε ότι θα περιλαμβάνεται κατά πάσα
πιθανότητα σημαντικός αριθμός μεταρρυθμίσεων

του χρηματοπιστωτικού τομέα

συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων
διοίκησης αυτού


	ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
	05/11/2015 ΑΥΓΗ σελ. 4

	Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
	05/11/2015 ΑΥΓΗ σελ. 16

	0 Σ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
	05/11/2015 ΑΥΓΗ σελ. 19

	ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΕΦΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	05/11/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 21

	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP TNS ΔΕΥΤΕΡΑΕ ΒΛΕΠΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ EE
	05/11/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 5

	ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΦΠΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ
	05/11/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 35

	ΣΚΟΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 4

	ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 3

	ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	05/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 26

	ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
	05/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 17
	05/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 18

	ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟ 31% ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
	05/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5

	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ
	05/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 6

	ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ
	05/11/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 1
	05/11/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 8
	05/11/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 9


