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Ανοιχτή διαβούλευση
για την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και η Η ΔΙ ΚΑ προσκαλούν
τους χρήστες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά την τριετή

λειτουργία της εφαρμογής σε ανοιχτή συζήτηση την Παρασκευή

4 Δεκεμβρίου 2015 στις 7.30 μ.μ στο ξενοδοχείο Divani
Caravel στην Αθήνα Η διαβούλευση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο του
eHealth Forum 2015 της ελληνικής διοργάνωσης για την προαγωγή
της ηλεκτρονικής υγείας που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου

2015
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ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Τρία τα αγκάθια στα
νέα προαπαιτούμενα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥ Τσακαλώτο5 με τον αναπληρωτή υπουργό Γ Χου
λιαράκη ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του EuroWorklng Group Η κυβέρνηση

παρουσίασε x6es το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων otis Βρυξέλλες

Πολύωρη συνεδρίαση
xQes του EuroWorking
Group öx\s Βρυξέλλε5
για τη νέα λίστα παρεμβάσεων

προκειμένου να
εκταμιευθεί η υποδόση
του 1 δισ ευρώ Ztoxos η
ολοκλήρωση των ενεργειών

το πρώτο 20ήμερο
του Δεκεμβρίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΜΑ

Κλειδώνει

το δεύτερο κύμα με
τα προαπαιτούμενα για την
υποδόση του 1 δισ ευρώ με

καυτά θέματα στην ατζέντα τα κόκκινα

δάνεια τον ΑΔΜΗΕ και το νέο
ταμείο αποκρατικοποιήσεων

Η δευτερη λίστα τέθηκε χθες επί τάπητος

στην πολύωρη συνεδρίαση του
EuroWorking Group στις Βρυξέλλες
ενώ την αισιοδοξία ότι σύντομα θα
υπάρξει συμφωνία είχε εκφράσει νωρίτερα

ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών

Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβιστ
Για να λάβει το πράστνο φως και

να προχωρήσει η εφαρμογή τους η
κυβέρνηση οριστικοποίησε τη λίστα με
τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν
στη συνεδρίαση του EWG Επόμενος
στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι ενέργειες για τη δέσμη με τα
δευτέρα προαπαιτούμενα μέσα στο
πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου
ώστε να αποδεσμευτεί η υποδόση του
1 δισ ευρώ που συνδέεται με αυτά τα
μέτρα αλλά και να μπει στην τελική
ευθεία η πρώτη αξιολόγηση που συνδέεται

άρρηκτα με το μεγάλο ζητούμενο
της αναδιαρθρωσης του χρέους

Η αξιολόγηση
Οι επικεφαλής των θεσμών αναμένεται

να επιστρέψουν στην Αθήνα μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου
ενώ μεγαλο ζητούμενο για την ελληνική

κυβέρνηση είναι η ολοκλήρωση
επιτυχώς της πρώτης αξιολόγησης το
πιθανότερο στις αρχές του 2016 και η
απόσηαση της συμφωνίας γιατην αναδιάρθρωση

του ελληνικού χρέους το
συντομότερο δυνατό

Οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους
του EWG συνεχίζονταν χθες στις Βρυξέλλες

έως αργά το βράδυ και συμφωνά
με πληροφορίες τα μεγαλύτερα

αγκάθια επικεντρώθηκαν στο ζήτημα
της σήστασης του νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων

ειδικά ως προς την
ομάδα δράσης που θα αναλάβει να το

δισμαρφώσει αλλά και στη ρύθμιση των
κόκκινων δανείων Στη λίστα με το

δεύτερο πακέτο προαπαπουμένων
εντάσσονται μεταξύ άλλων

Παρεμβάσεις στον χρηματοπιστωτικό
τομέα που προβλέπονται στο Μνημόνιο

Ρύθμιση κόκκινων δανείων
Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και δημοπρασίες

ηλεκτρικής ισχύος ΝΟΜΕ

Ψήφιση νέου ενιαίου μισθολογίου
στο Δημόστο

Δημιουργία ομάδας δράσης που θα
αναλάβει να διαμορφώσει το νέο ταμείο
αποκρατικοποιήσεων

Σύσταση νέας γραμματείας εσόδων
που οι θεσμοί επιμένοην πως θα πρέπει
να είναι ανεξαρτητη

Υπουργική απόφαση για εφαρμογή
clawback στα νοσοκομεία

Μεταρρυθμίσεις ΟΟΣΑ γιατις αγορές
προϊόντων μεταξύ άλλων το άνοιγμα
των καταστημάτων τις Κυριακές και η
πώληση των μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων στα σούπερ μαρκετ
Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων

Νωρίτερα χθες το μεσημέρι ο επίτροπος

Π Μοσκοβισί εμφανιζόταν αισιόδοξος

πως Θα υπάρξει συμφωνία
για τη δευτερη δέσμη των προαπαιτούμενων

ενώ χαιρέτισε τη συνεργαστ'α
που έχει μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση

με την Κομιστόν τονίζοντας
πως η συνεργαοι'α διαπνέεται από Θετικό

κλίμα
Η γνώμη της Επιτροπής είναι ότι το

επίπεδο δουλειάς και συνεργασίας είναι

αρκετά ικανοποιητικό ανέφερε ο
ίδιος λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος

έχει γίνει πολλή δουλειά από την
πλευρά της Ελλάδας όμως υπάρχει
ακόμα δρόμος και κάποιες αποφασιστικές

μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν
τώρα Είμαστε βέβαιοι ότι με το ίδιο
θετικό πνεύμα συνεργασίας και την
προσπάθεια όλων των πλευρών θα
φτάσουμε σε επιτυχία κατέληξε ο κ
Μοσκοβιατ
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ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ

Τρεις εβδομάδες
για τα δεκατρία
προαπαιτούμενα
Εντός ενός πολύ σφιχτού χρονοδιαγράμματος

θα Πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση
ώστε να εφαρμοστεί η λίστα με τα 13

προαπαιτούμενα καθώς μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου

θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί
από τη Βουλή για να εκταμιευθεί η δόση
του 1 δισ που εγκρίθηκε χθες από το
Euroworking Group Σελ 19

Κλείδωσε η λίστα με τα 1 3 προαπαιτούμενα
Εως 18 Δεκεμβρίου πρέπει να ψηφιστούν yia να εκταμιευθεί 1 διο αποφάσισε χθες το Euroworking Group
Εγκρίθηκε χθες από το Euroworking
Group EWG η λίστα με τα 13 σετ
προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει

να υλοποιήσει n κυβέρνηση μέσα
στις επόμενες τρεις εβδομάδες προκειμένου

να εκταμιευθεί η υποδόση
του 1 δισ ευρώ και να ανοίξει ο δρόμος

για τον πρώτο επίσημο έλεγχο
του νέου προγράμματος

Σύμφωνα με την πρόταση των θεσμών

τα μέτρα θα πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου
με απώτερο στόχο να εκταμιευτεί
το 1 δισ ευρώ το αργότερο έως τις
18 Δεκεμβρίου Αυτό σημαίνει ότι
τα μέτρα θα πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί

πριν από τις 18 Δεκεμβρίου
Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι
των δανειστών αναμένονται στην
Αθήνα για τον έλεγχο υλοποίησης
των δράσεων αμέσως μετά το Eu
rogroup της 7ης Δεκεμβρίου

Βόμβα τα εργασιακά

Ναρκοπέδιο για την κυβέρνηση
είναι οι διαπραγματεύσεις για τα

εργασιακά Το υπ Εργασίας επιδιώκει

τη συμμετοχή της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας ILO ως διαιτητή

μεταξύ της ελληνικής
πλευράς και των πιστωτών Σελ 18

Η Κ δημοσιεύει όλα τα μέτρα
που πρέπει να υλοποιηθούν Μεταξύ
άλλων η κυβέρνηση οφείλει να κάνει
το πρώτο βήμα στη διευθέτηση των
κόκκινων δανείων Ειδικότερα θα

πρέπει να υιοθετηθεί νομοθεσία για
την αδειοδότηση πλαίσιο των μη
τραπεζικών ιδρυμάτων που θα μπορούν

να εξαγοράζουν τα κόκκινα
δάνεια καθώς και για το ρυθμιστικό
πλαίσιο της εν λόγω αγοράς

Κρίσιμη θεωρείται και η διαμόρφωση

του σχεδίου για τη νέα ανεξάρτητη

γραμματεία εσόδων Αμεσα
πρέπει να ψηφισθεί και το νέο ενιαίο
μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από
1η Ιανουαρίου 2016 Ζητούμενο
αποτελεί η δημιουργία της επιτροπής

που θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει

διορισμούς μελών διοικητικού
συμβουλίου και προέδρων των τραπεζών

Σελ 19
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ft Απασχόληση: Οι 4 οίους 5 Ελληνες 

απασχολούνται σε παραδοσιακούς
κλάδους με χαμηλή προστιθέμενη αξία,
με αρνητικές συνέπειες στις αμοιβές,
στην απασχόληση και στις επενδύσεις,
επισημαίνει ο ΣΕΒ. Σελ. 18

Στροφή σε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης ζητεί ο ΣΕΒ
Το 81% του εργατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας

Στροφή σε ένα βιώσιμο μοντέλο
ανάπτυξης ζητεί ο ΣΕΒ, προτείνοντας 

τη χρηματοδότηση κλάδων
ψηλής προστιθέμενης αξίας από
τις τράπεζες, οι οποίοι δημιουργούν
απασχόληση και εισόδημα.

Η παρέμβαση μέσω του εβδομαδιαίου 

δελτίου του Συνδέσμου
για την ελληνική οικονομία στηρίζεται 

σε μια τεκμηριωμένη ανάλυση 

για το παραγωγικό μοντέλο
της χώρας, το οποίο είναι εγκλω¬

βισμένο σε δραστηριότητες χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας. Μεταξύ 

άλλων, σημειώνει ότι o δημόσιος 

τομέας απασχολεί το 24%
του εργατικού δυναμικού της χώρας 

με αμοιβές σημαντικά υψηλότερες 

συγκριτικά με τον τουρισμό, 

τις κατασκευές, το εμπόριο,
τη γεωργία και τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Το ετήσιο κόστος
εργασίας ανά μισθωτό, κατά μέσο
όρο στο σύνολο της οικονομίας,

ΣΕΒ: Να ενισχυθούν τομείς που δημιουργούν 

απασχόληση και εισόδημα.

ανέρχεται σε 22,1 χιλιάδες ευρώ,
ενώ στον στενό δημόσιο τομέα σε
30,3 χιλιάδες ευρώ.

Οπως τονίζει ο ΣΕΒ, το 81% του
εργατικού δυναμικού απασχολείται
σε κλάδους που έχουν χαμηλή προστιθέμενη 

αξία, ένδειξη της αδυναμίας 

ανάπτυξης των εξωστρεφών, 

δυναμικών και καινοτόμων
κλάδων της ελληνικής οικονομίας
που στηρίζονται σε οργανωμένες
επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέ¬

θους, οι οποίες χρησιμοποιούν νόμιμη 

μισθωτή εργασία και δεν προσφεύγουν, 

κατά κανόνα, σε φοροδιαφυγή 

και αδήλωτη εργασία για
να επιβιώσουν.

Οι κλάδοι υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας, όπως η ενέργεια,
το νερό, τα ορυχεία/λατομεία, οι
τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική, 

τα logistics και n μεταποίηση,
απασχολούν μόλις το 19% του εργατικού 

δυναμικού. Σελ. 18

ΣΕΒ: στήριξη των παραγωγικών κλάδων
Την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων χαμηλής προστιθέμενης αξίας προτείνει ο Σύνδεσμος

ΤηςΧΡΥΣΑΓ ΛΙΑΓΓΟΥ

Αναδιάρθρωση των κλάδων χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας, προκειμένου 

να μπορέσει το τραπεζικό
σύστημα της χώρας να χρηματοδοτήσει 

τους κλάδους υψηλής προστιθέμενης 

αξίας που δημιουργούν
απασχόληση και εισόδημα, προτείνει 

ο ΣΕΒ με αφορμή την ολοκλήρωση 

της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, επισημαίνοντας
χαρακτηριστικά ότι «το τραπεζικό
σύστημα είναι τόσο υγιές όσο είναι
οι πελάτες του». Η παρέμβαση μέσω 

του εβδομαδιαίου δελτίου του
Συνδέσμου για την ελληνική οικονομία 

στηρίζεται σε μια τεκμηριωμένη 

ανάλυση για το παραγωγικό 

μοντέλο της χώρας, το οποίο
είναι εγκλωβισμένο σε δραστηριότητες 

χαμηλής προστιθέμενης
αξίας. Η εικόνα του, όπως την παρουσιάζει 

ο ΣΕΒ, έχει ως εξής:
ο.Ο κλάδος δημόσιας διοίκησης.

Αμυνας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(ο δημόσιος τομέας της οικονομίας), 

απασχολεί το 24% του 
εργατικού 

δυναμικού της χώρας με
αμοιβές σημαντικά υψηλότερες
των απασχολουμένων στους κλάδους 

της μεταποίησης πλην διύλισης 

πετρελαίου και της μεταφοράς 
και αποθήκευσης και υπερδιπλάσιες 

εκείνων που απασχολούνται 
σε σημαντικούς σε μέγεθος

κλάδους όπως στον τουρισμό, τις
κατασκευές, το εμπόριο, τη γεωργία 

και τους ελεύθερους επαγγελ-

ΠροστιΘέμενη αξία ανά απασχολούμενο
ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. 2014

Διύλιση πετρελαίου 3.000 άτομα
r^Ê 509.400

ΕΥΡΩ

157.200
Ηλεκτρισμός, Φ/Α 17.900

Συλλογή, επεξεργασία ι^^^^Η 77.800
και παροχή νερού 26.400

I 76.900

61.300

Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες

Ορυχεία, λατομεία

Τηλεπικοινωνίες. 60.300
πληροφορική, εκδόσεις ι

Μεταφορές, αποθήκευση

Μεταποίηση
πλην διύλισης πετρελαίου

Μ 60.000
190.100

■ 40.000

Δημόσια Διοίκηση, άμυνα,
εκπαίδευση, υγεία

Τουρισμός

I 37.200
866.800

I 35.300

Κατασκευές I 28.400

Επαγγ., επιστημονικές & τεχνολ. Η 24.500
δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση WÊÊHÊÊÊÊi 598.600

Εμπόριο

Γεωργία

21.600

12.300
ΠΗΓΗ: Eurostat

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ματιές. Αντίθετα, απ' ό,τι θα περίμενε 

κανείς, η ακαθάριστη προστιθέμενη 

αξία (ΑΠΑ) ανά απασχολούμενο 

στον αμιγώς δημόσιο
τομέα ανέρχεται σε 42,7 χιλ. ευρώ,
ενώ οι κλάδοι υγείας και εκπαί¬

δευσης (που περιλαμβάνουν ιδιωτικούς 

φορείς) σε 34 χιλ. ευρώ,
κάτι που σύμφωνα με τον ΣΕΒ μπορεί 

και να αντανακλά την επίπτωση
της φοροδιαφυγής σε αυτούς τους
κλάδους.

β. Το ετήσιο κόστος εργασίας
ανά μισθωτό κατά μέσο όρο στο
σύνολο της οικονομίας ανέρχεται
σε 22,1 χιλ. ευρώ, ενώ στον στενό
δημόσιο τομέα στα 30,3 χιλ. ευρώ.
Δεν είναι μόνο σημαντικά υψηλότερος 

του μέσου όρου, αλλά και
υψηλότερος σχεδόν του μέσου μισθού 

σε όλη τη βάση της παραγωγικής 

οικονομίας, περιλαμβανομένης 

και της μεταποίησης. Οι
μόνοι κλάδοι με υψηλότερους μισθούς 

είναι οι κλάδοι έντασης κεφαλαίου, 

υψηλής συγκέντρωσης
και κλάδοι όπου το Δημόσιο ασκεί
μεγάλη επιρροή (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΥ-
ΔΑΠ κ.λπ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να καθίσταται αδύνατη
οποιαδήποτε μεταφορά εργατικού
δυναμικού προς την ιδιωτική οικονομία.

γ. Το 81% του εργατικού δυναμικού 

απασχολείται σε κλάδους
με χαμηλότερη ακαθάριστη προστιθέμενη 

αξία ανά απασχολούμενο 

του μέσου όρου της οικονομίας 

(39,6 χιλ. ευρώ). Είναι εντυπωσιακή 

η συγκέντρωση της απασχόλησης 

στους κλάδους χαμηλής
ΑΠΑ ανά απασχολούμενο, ένδειξη
της αδυναμίας ανάπτυξης των εξωστρεφών, 

δυναμικών και καινοτόμων 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας, 

που στηρίζονται σε οργανωμένες 

επιχειρήσεις μεγαλύτερου
μεγέθους που χρησιμοποιούν νόμιμη 

μισθωτή εργασία και δεν προσφεύγουν, 

κατά κανόνα, σε φοροδιαφυγή 

και αδήλωτη εργασία για

να επιβιώσουν, φαινόμενο που
είναι συνηθέστερο σε κλάδους χαμηλότερης 

ΑΠΑ (τουρισμός, κατασκευές, 

ελεύθεροι επαγγελματίες,
εμπόριο, γεωργία κ.λπ.).

δ. Οι κλάδοι υψηλότερου ΑΠΑ,
όπως η ενέργεια, το νερό, τα 

ορυχεία/λατομεία, 

οι τηλεπικοινωνίες
και η πληροφορική, τα logistics
και η μεταποίηση, απασχολούν
μόλις το 19% του εργατικού δυναμικού, 

που κατά κανόνα απολαμβάνει 

υψηλότερες αμοιβές και
καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε
επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου
και υψηλότερης κερδοφορίας και
κλάδους που χαρακτηρίζονται από
υψηλότερη συγκέντρωση.

ε. Ενα μεγάλο μέρος της απασχόλησης 

(44%) στους δυναμικούς
κλάδους της οικονομίας συγκεντρώνεται 

στη μεταποίηση (πλην
διύλισης πετρελαίου), με ΑΠΑ ανά
απασχολούμενο λίγο πάνω από
τον μέσο όρο της οικονομίας. Αυτό
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη
συνύπαρξη μέσα στον κλάδο 

βιομηχανιών 

με φθίνουσες και ανερχόμενες 

δραστηριότητες. Οι 
μεταποιητικές 

βιομηχανίες που απολαμβάνουν 

υψηλότερων προοπτικών 

ανάπτυξης είναι η πληροφορική, 
τα ηλεκτρονικά, τα οπτικά,

τα χημικά και τα τρόφιμα, ενώ
στον αντίποδα βρίσκονται κατά
κανόνα τα έπιπλα, το ξύλο, το χαρτί, 

η κλωστοϋφαντουργία, τα δέρματα, 

ο μηχανολογικός εξοπλισμός,
τα οχήματα, τα ναυπηγεία κ.λπ.
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EWG Ο Π Μοσκοβισι εμφανίστηκε αισιόδοξος κάνοντας λογο για ένα νέο success story

Δεύτερηδοκιμασία
Η ψήφιση τωννέων προαπαιτούμενων θα απελευθερώσει 1 δισ
Η δεύτερη λίστα των προαπαιτούμενων δράσεων

η υλοποίηση της οποίας θα επιτρέψει την
αποδέσμευση της δεύτερης υποδόσης του 1 δισ
ευρώ αλλά και θα επιβεβαιώσει την καλή συ
νεργασία κυβέρνησης και θεσμών εν όψει της
συζήτησης για την απομείωση του δημόσιου χρέους

σηζητήθηκε στο περιθώριο του χθεσινού
Euro Working Group Παρότι n δεύτερη λίστα
των παρεμβάσεων είναι ένας ακόμη δύσκολης

Τα επτά νέα αγκάθια
Η συνολική ρυθμβη ίων κόκκινων δανείων
Η λειτουργία κατασπιμαχων τις Κυριακές
Η απελευθέρωση επαγγελμάτων που ακόμη είναι κλειστά
Το πλαίσιο των μη συντσγογροφούμενων φαρμάκων
Η συγκράτηση του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων
Το άνοιγμα του εργασιακού
ΗεππιιχυνοητωνμεγάλαΝσυγχρημ

σκόπελης για την κυβέρνηση και μια νέα δηκι
μασία σ επίτροπης Οικονομικών και Νομισματικών

Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί εμφανίστηκε
ιδιαίτερα αισιόδοξης μιλώντας για ένα νέο success

story νια την Ελλάδα Το πακέτο που είναι
σε φάση οριστικοποίησης ώστε κατόπιν να ψηφιστεί

από τσ κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί
ενσωματώνει δύσκολα μέτρο για την κυβερνητική

πλειοψηφία 5
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[Πιερ Νοσκοβκπ] Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο επίτροπος - Συζητείται η δεύτερη λίστα των προαπαιτούμενων

Βαρής Δεκέμβριος με νέα δύσκολα μέτρα
Του Νίκου Μπέλλου
nbellositnattemporiki gr

Η δεύτερη λίστα των πρα
απαιτούμενων δράσεων,
η υλοποίηση της οποίας 

θα επιτρέψει την αποδέσμευση 

της δεύτερης υποδόσης
του 1 δισ. ευρώ, αλλά και θα επιβεβαιώσει 

την καλη συνεργασία
κυβέρνησης και θεσμών, εν όψει
της ου ζήτησης για την απομεί-
ωση του δημόσιου χρέους, συζητήθηκε 

στο περιθώριο του χθεσινού 

Euro Working Group.
Παρότι η δεύτερη λίστα των

παρεμβάσεων είναι ένας ακόμη
δύσκολος σκόπελος για την κυβέρνηση 

και μια νέα δοκιμασία,
ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών 

Υποθέσεων Πιερ Μο-
σκοβισί εμφονίστηκε ιδιαίτερα
αισιόδοξος, μιλώντας νια ένα νέο
«succès stoiy» για την Ελλάδα.

Στο πακέτο, που είναι σε φάση 

οριστικοποίησης, ώστε κατόπιν 

να ψηφιστεί και να εφορ-
μοστεί, περιλαμβάνονται μνη-
μονιακές δεσμεύσεις όπως η συνολική 

ρύθμιση των «κόκκινων»
δανείων, που πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός του Δεκεμβρίου,
τμήματα της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ (η-χ. λειτουργιά καταστημάτων 

τις Κυριακές, απελευθέρωση 

επαγγελμάτων που ακόμη
είναι «κλειστά», μη ουνταγογρα-

φούμενων φορμάκων κ.λη.), π
ουγκρότηση και το πλαίσιο λει-
τουργιάς του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων 

και το άνοιγμα 
του εργασιακού.
Ακόμη, π κυβέρνηση οφείλει

να υποβάλει σχέδιο παρεμβάσεων 
που θα επιταχύνει την απορρόφηση 

ίων κονδυλίων του ΕΣΠΑ

και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση των συγ-
χρηματοδοτούμενων μεγάλων
έργων.

Ο κ. Μοσκοβισί ερωτώμενος
χθες σχετικά με την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, στη διάρκεια 

συνένιευξης Τύπου για το λεγόμενο 

Ευρωπαϊκό Εξύμηνο (συντονισμός 

των οικονομικών πολιτικών 

στην Ευρωζώνη), αφού ανέφερε 

ότι η Ελλάδα έκανε κάποι¬

ες μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν, 

υπογράμμισε ότι κάποιες
άλλες κρίσιμες πρέπει να γίνουν
τώρα, στο πλαίσιο του τρίτου πρα
γράμματος, ^συνεργασία με τη
σημερινή κυβέρνηση είναι ικανοποιητική, 

υπάρχει ένα καλό
πνεύμα και κλίμα, σημειώνεται
πρόοδος, πιστεύουμε ότι έχει

ήδη γίνει πολλη δουλειά» είπε.
Πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμη
δρόμος μπροστά μας, αλλά όπως
είπε: «Είμαστε αισιόδοξοι και αν
συνεχιστεί το ίδιο πνεύμα ση-
νεργασίας, τότε θα έχουμε ένα
succès story στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ Μοσκοβισί, 
«ξέραυμε ότι θα υπάρξει ύφεση 
και φέτος και του χρόνου,

όμως από το δεύτερο εξάμηνο
του 2016 θα έχουμε ανάπτυξη, η

οποία το 2017 θα είναι υψηλή
στο 2,7%, ωστόσο για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει προηγουμένως 

να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις 
και να εφορμοστεί το 

πρόγραμμα», 

είπε.
Ερωτηθείς εάν οι δύο πλευρές 

έχουν ουμφωνήσει στο δεύτερο 

πακέτο των προαπαιτούμε-

Στην Ελλάδα αναφέρθηκαν
τόσο ο αντιπρόεδρος
της Κομισιον για το ευρώ,
Βαλντις Ντομηρόβσκις
(αριστερά/ όσο και
οι επίτροποι Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων
Πιερ Μοσκοβισί (δεξιά) και
Απασχόλησης Μαρία Τισεν.

νων, ο κ. Μοσκοβισί απάντησε
όη δεν υπάρχει ακόμο συμφωνία,
αλλά εργαζόμαστε προς αυτή την
κατεύθυνση. «Η συνεργασία είναι
υψηλής ποιότητας, ήδη εγκρίθηκε 

το πρώτο πακέτο 
προαπαιτούμενων 

και αποφοσίστη-
κε η υποδόση των 2 δισ. ευρώ
και τα 10 δια ευρώ για την ανα-
κεφαλαιοηοίηση των τραπεζών)
τόνισε, προσθέτοντας ότι απομένει 

το δεύτερο πακέτο και η

πρώτη αξιολόγηση του μνημονίου, 

για την οποία οι θεσμοί θα
πάνε σύντομα στην Ελλάδα. Συνέστησε 

λίγο υπομονή, επισημαίνοντας 

ότι εάν έχουμε το ίδιο
πνεύμα ουνεργασίας θα φτάσουμε 

σύντομα σε ουμφωνία.
Πάντως, στην έδρα της Κομισιον 

υπογράμμιζαν χθες ότι οι
δύο πλευρές βρίσκονται κοντά
σε σημφωνία σχετικά με το δεύ
τερα πακέτο των προαπαιτούμενων 

και μάλιστα επρόκειτο να
ενημερωθεί και η Ομάδα Εργασίας 

του Eurogroup που συνεδρίασε 

χθες και συνεχίζει σήμερα 
σης Βρυξέλλες. Ωστόσο, υπενθυμίζουν 

ότι για να αποδεομευ-
θεί π υποδόση του 1 δια ευρώ του
δευτέρου πακέτου των 

προαπαιτούμενων, 

δεν αρκεί να ουμ-
φωνηθεί ο κατάλογος, αλλά θα
πρέπει να εγκριθεί και από τη
Βουλή και να αρχίσει να υλοποιείται. 

Αλλωστε π διορία που
έχει δοθεί για επίτευξη ουμφω-
νίας είναι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Τέλος, ο αντιηραεδρος για το
ευρώ Βάλνης Ντομηρόβσκις ερωτηθείς 

για το νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων 

είπε ότι αποτελεί
μέρος του μνημονίου και πως οι
διαπραγματεύσεις για τη σύ-
στασή του βρίσκονται σε εξέλιξη 

και δεν είναι σε θέση να πει κά
τι περισσότερο.

[S1D -9882952]

Σημαντική
επιδείν(οση
κοινωνικών
συνθηκών

Τ Στη διάρκεια της συνέντευξης 

Τύπου για το
λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

(συντονισμός των
οικονομικών πολιτικών
στην Ευρωζώνη) αναφορά 

στην Ελλάδα έκανε και
η επίτροπος Απασχόλησης 

Μαρία Τίσεν, η οποία
υπογράμμισε ότι η κοινωνική 

κατάσταση στην
Ελλάδα έχει επιδεινωθεί
και αυτό το απέδωσε στην
υψηλή ανεργία και στην
έλλειψη κατάλληλου δι-
χτυοϋ ασφαλείας.
Οι δείκτες δείχνουν σημαντικά 

κοινωνικά προ
βλήματα και για τον λόγο
αυτό για πρώτη φορά με
το νέο μνημόνιο μιλησα-
με για πρόγρομμα υποστήριξης, 

ώστε να γίνουν
προσπάθειες βελτίωσης
και στον κοινωνικό τομέα
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Λέσχη ΒιχειρημαΜόιητης Ποιες εταιρείες διακρίθηκανomv 21η διοργάνωσητου θεσμού

ΑπονεμπΘπκαντα βραβείαΚουρος
Επιτυχημένοι

επιχειρηματίες
με βάση ης οικονομικές επιδόσεις

και τις αναπτυξιακές προοπτικές

των εταιρειών τους αλλά

και νέοι με ταλέντο και προ
οπτικές να φθάσουν στην κορυφή

τιμήθηκαν από τηΛέσχη
Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε

χθες για 21η χρονιά τα
ιστορικά Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Κουρης
Ειδικότερο μετά την αξιολόγηση

εκατοντάδων εταιρειών με
την υποστήριξη της KPMG τα
βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής

Με Βραβείο Κούρος 2015
στην κατηγορία Ανάπτυξης και
Καινοτομίας διακρίθηκε ο

Αριστοτέλης

Παντελιάδης διευθύ¬

νων σύμβουλος METRO ΑΕΒΕ
καθώς κατά τη θητεία του ο ετήσιος

κύκλος εργασιών της METRO

αυξήθηκε από 367 εκατ
ευ ρω το 2002 σε 700 εκατ ευ
ρώ το 2014 και σήμερα π εταιρεία

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους

παίκτες του κλάδου
στην Ελλάδα

Το Βραβείο Κούρος 2015
στην κατηγορία Επίδοσης στο
Διεθνή Οικονομικό Στίβο απέσπασε

ο Δημήτρης Δέμος αντιπρόεδρος

και γενικός διευθυντής

της DEMO ABEE μιας
από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές

εταιρείες στην Ελλάδα
με κύκλο εργασιών 125 εκατ ευ
ρώ πρόβλεψη 201 5 που εξάγει

το 80 των τεμαχίων που παράγει

και διατηρεί για αρκετά
χρόνια μερίδια αγοράς της τάξεως

του 30 σε πολλές χώρες
από τις 52 χώρες που έχει παρουσία

σε όλο τον κόσμο
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης

απονεμήθηκε Επαινος Νεανικής

Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας

στον Δημήτρη
Χατζή μαθητή Α Λυκείου ο
οποίος κατασκεύασε ένα ανθρωποειδές

ρομπότ ύψους 1 85
μ που συνεννοείται σε άπταιστα

αγγλικά και το οποίο τον
έβαλε στην παγκόσμια λίστα των
έξι κατασκευαστών του σηγκε
κριμένου τύπου ρομπότ που
ονομάζονται ΙηΜοον

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί

ότι ο Δ Χατζής κέρδισε
χρηματικό έπαθλο 20.000 ευ
ρώ το οποίο αποφάσισαννα του
απονείμουν n KPMG και ο Sir
Στέλιος Χατζηιωάννου

Το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου

για το Νέο Επιχειρηματικό

Ξεκίνημα που απονεμήθηκε

για 8η σηνεχή χρονιά
και σηνοδεύεται από χρηματικό

έπαθλο 50.000 ευρώ κέρδισε
η εταιρεία Sede Styling
Πρόκειται για πολυχώρο

ομορφιάς με έδρα τη Θεσσαλονίκη

που προσφέρει καινοτόμες

υψηλης ποιότητας υπηρεσίες

ομορφιάς
SlD:98824.iO
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