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Πολιτική Ενημέρωση, 21 Φεβρουαρίου 2016 

Ψηφίστηκε το «παράλληλο πρόγραμμα» κατά πλειοψηφία 

Κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των κομμάτων της Κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) 

ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το "παράλληλο πρόγραμμα" επί της αρχής, στα άρθρα, 

στο σύνολό του και στις τροπολογίες του. «Κατά» ψήφισαν επί της αρχής η ΝΔ, η ΧΑ και 

η Ένωση Κεντρώων και «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το 

Ποτάμι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν άρθρα του νομοσχεδίου. 

«Το πολιτικό στίγμα του νομοσχεδίου είναι σαφές: Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό 

κοινωνικό πρόβλημα της ασφάλισης των ανασφάλιστων πολιτών και ταυτόχρονα 

ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα του δημόσιου συστήματος 

Υγείας» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στην τοποθέτησή του στη 

συζήτηση ψήφισης του «παράλληλου προγράμματος» της κυβέρνησης.  

Κατηγόρησε δε, την αντιπολίτευση για συστηματική προσπάθεια να απαξιωθεί η 

παρέμβαση αυτή και απάντησε στον αντίλογο της ΝΔ, ότι είχε ρυθμίσει, με δύο 

υπουργικές αποφάσεις το 2014, το ζήτημα της ασφάλισης των πολιτών, που έχουν 

απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. 

 

 

Flash News 

Πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν και στον ΕΟΠΥΥ (όπως νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα για 

περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες) ενώ ο επίτροπος Υγείας Vytenis Andriukaitis -σε 

συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό στις Βρυξέλλες- 

στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων, ενθάρρυνε τον υπουργό στην άντληση 

εμπειριών και συνεργασίας με άλλα κράτη – μέλη για την επίτευξη των καλύτερων τιμών 

μέσω αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων μέσω κοινής διαπραγμάτευσης με τη 

φαρμακοβιομηχανία. 

Αδυναμίες και αναποτελεσματικότητα χαρακτήρισαν τη λειτουργία της Task Force στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. H Task Force 

συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 με στόχο να παράσχει τεχνική βοήθεια 

στην Ελλάδα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η λειτουργία της σταμάτησε το 

2015, όταν αντικαταστάθηκε από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Παρότι η ομάδα δράσης απέδειξε ότι 

πρόκειται για μηχανισμό ικανό να παράσχει τεχνική βοήθεια σύνθετης φύσης, υπήρξαν 

αδυναμίες στον σχεδιασμό ορισμένων έργων, ενώ όσον αφορά την επιρροή που  
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ασκήθηκε στην πρόοδο της μεταρρύθμισης τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα» δήλωσε ο 

Μπαουντίγιο Τομέ Μουγκουρούζα, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

αρμόδιος για την έκθεση. Σημειώνεται, ότι το ΕΕΣ αναμένεται να δημοσιεύσει νέα έρευνα 

που θα αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος, στα 

τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου. 

Η γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με κοινωνική και πολιτική συναίνεση, είναι το 

πρώτο και κρίσιμο βήμα για να περάσει και πάλι η ελληνική οικονομία σε φάση 

ανάπτυξης, αλλά και για να μην πάνε χαμένες οι μέχρι τώρα θυσίες του ελληνικού λαού. 

Το μήνυμα αυτό θα απευθύνει την ερχόμενη Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, από το βήμα της 

ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τραπέζης της Ελλάδος, ο διοικητής της, Γιάννης 

Στουρνάρας, και σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί σε 10 κινήσεις που θα πρέπει 

αμέσως να υλοποιηθούν, με έμφαση στο τρίπτυχο: εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 

συστήματος, ευθυγράμμιση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος και 

αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Έλληνας κεντρικός 

τραπεζίτης επανειλημμένα και προς κάθε κατεύθυνση έχει επισημάνει πως θα πρέπει το 

ταχύτερο να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, για να μπορέσει να περάσει και πάλι η 

ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. 

Σε σημείο καμπής βρίσκει ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας την κυβέρνηση και την 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τη στηρίζει, επιστρέφοντας από τη Σύνοδο Κορυφής 

των Βρυξελλών. Το πολιτικό μείγμα που διαμορφώνεται από τις πιέσεις των δανειστών για 

μειώσεις συντάξεων, τις εξελίξεις στην προσφυγική κρίση, τις κοινωνικές αντιδράσεις και 

τις ενδοκυβερνητικές αρρυθμίες περιγράφεται από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως «εκρηκτικό» 

και υπό αυτές τις συνθήκες όλοι αναμένουν κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του 

Μεγάρου Μαξίμου, μέσω της οποίας η κυβέρνηση θα επιδιώξει να εξασφαλίσει κάποιον 

χρόνο. 

Η νευρικότητα στην Ηρώδου Αττικού εντείνεται και από τη δημοσκοπική τάση, που 

επιβεβαιώνει την κυβερνητική φθορά. Στην πρόσφατη έρευνα της MRB η ΝΔ προηγείται 

με διαφορά 3,7 μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ (26,9% έναντι 23,2%), ενώ στην καταλληλότητα για 

την πρωθυπουργία για πρώτη φορά εν ενεργεία πρωθυπουργός υπολείπεται του 

αρχηγού της αξιωματικής αντιπόλιτευσης. 

Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε από τις Βρυξέλλες με δύο νέα στοιχεία να καθορίζουν το μέλλον 

της κυβέρνησης. Το πρώτο στοιχείο είναι πως ο έλληνας πρωθυπουργός έχει πλέον 

προσδεθεί στο άρμα της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, με το βλέμμα 

στραμμένο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην προσφυγική κρίση. Το 

δεύτερο στοιχείο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο κ. Τσίπρας αφορά την αξιολόγηση 

και συνιστά μια απειλή με απρόβλεπτες πολιτικές συνέπειες: η μείωση των συντάξεων 

προκειμένου να «περάσει» από τους δανειστές η αλλαγή στο Ασφαλιστικό έχει τεθεί πλέον 

επισήμως ακόμη και από τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. 
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Στις τάξεις των κυβερνητικών εντείνεται η ανησυχία, ειδικώς όσων βλέπουν τις 

αντιδράσεις των ψηφοφόρων τους να εκδηλώνονται εναντίον τους με τρόπους 

πρωτόγνωρους – για τα δεδομένα της Αριστεράς. Παρά τις διαβεβαιώσεις, κάποιες 

πηγές επιμένουν ότι ο μεν Πρωθυπουργός εξακολουθεί να αναζητεί ευκαιρία και τρόπο 

να αποδεσμευθεί από τους ΑΝΕΛ, ο δε υπουργός Άμυνας να μην επωμιστεί πολιτικά 

καταστροφικές αποφάσεις. 

«Το «χαρτί» του ανασχηματισμού δεν θα αργήσει να το τραβήξει ο πρωθυπουργός, αλλά 

σίγουρα δεν θα βιαστεί να το κάνει πριν κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της αξιολόγησης», 

πιστεύει κορυφαίο στέλεχος που έχει την άποψη ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει 

αρκετά ικανά στελέχη, με ισχυρά επιστημονικά βιογραφικά, προς αξιοποίηση σε ένα 

κυβερνητικό σχήμα. Το γεγονός δε ότι ο πρωθυπουργός αποκλείει κάθε σενάριο 

πρόωρων εκλογών δείχνει ότι ο σχεδιασμός του δεν έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ότι 

η όποια κίνηση βελτίωσης της κυβερνητικής δομής θα γίνει με βάση τις στρατηγικού 

χαρακτήρα κατευθύνσεις. 

Μάχη για την επιστροφή του κουαρτέτου στην Αθήνα δίνει ο υπουργός Οικονομικών 

Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος εργάζεται πυρετωδώς για την αποτροπή ενός νέου 

2015. Για την ώρα, τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης δεν τον βοηθούν καθώς οι 

δανειστές εντοπίζουν «τρύπα» 1 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2016, πέραν του 

γνωστού δημοσιονομικού κενού (άλλα 900 εκατ. ευρώ), ενώ ανοίγουν και το θεμα της 

νέας περικοπής των ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο αν η κυβέρνηση θέλει να πετύχει 

μονοψήφιες μειώσεις στις συντάξεις. Κυβερνητικοι κύκλοι εξέφραζαν την Παρασκευή 

αισιοδοξία για ταχεία επιστροφή των δανειστών μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού 

Αλέξη Τσίπρα με τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ και τον γάλλο πρόεδρο 

Φρανσουά Ολάντ. Σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, το κουαρτέτο αναμενόταν στην 

Αθήνα ήδη από την περασμένη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, με στόχο να κλείσουν όλα ως 

τις 29 του μήνα. Τα πράγματα όμως άλλαξαν και κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά 

πότε θα επιστρέψουν και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

Μετά τον Πόουλ Τόμσεν, ο οποίος ζήτησε με άρθρο του τη μείωση των υφισταμένων 

συντάξεων, ήταν η σειρά του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ να κάνει 

ακριβώς το ίδιο. Ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε την Τετάρτη ότι το 

βασικό θέμα της διαπραγμάτευσης «είναι το πόσο μεγάλο βάρος θα επωμισθούν οι 

σημερινοί συνταξιούχοι», προσθέτοντας ότι λύσεις που βασίζονται στην αύξηση της 

φορολόγησης, όπως προτείνει η Αθήνα, θα έβλαπταν την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας. 

Έχει ο καιρός γυρίσματα. Από ουσιαστικά εχθρική, η σχέση μεταξύ της Ανγκελας Μέρκελ 

και του Αλέξη Τσίπρα έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε προσεκτικά φιλική. Ο 

λόγος για αυτό είναι προφανής: το κοινό συμφέρον τους να κρατήσουν τους 

πρόσφυγες έξω από την αυλή τους. «Πρόκειται για τακτική σύγκλιση, που ίσως εξελιχθεί  
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σε στρατηγική, σε περίπτωση που ο Τσίπρας συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του στο Προσφυγικό» λέει γερμανική κυβερνητική πηγή. Η Ανγκελα Μέρκελ παρέχει 

«προστασία» στην Αθήνα εναντίον του αιτήματος των κρατών του Βίζεγκραντ να 

αποκλειστεί η Ελλάδα από το Σύμφωνο του Σένγκεν και ο κ. Τσίπρας, αντιστρόφως, 

προσφέρει γη και ύδωρ στο Βερολίνο αποδεχούμενος τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην 

αναχαίτηση των προσφύγων στο Αιγαίο. 

Ο βασικός στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να πείσει τους πιστωτές ότι στην Ελλάδα 

υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας και η συγκυβέρνηση δεν τα 

καταφέρουν. Από το επιτελείο του αρχηγού της ΝΔ επιμένουν ότι ουδεμία πίεση του έχει 

ασκηθεί μέχρι στιγμής για να βοηθήσει το κόμμα του την κυβέρνηση. «Αν ο Τσίπρας δεν 

τα καταφέρει, θα ενεργοποιηθούν οι συνταγματικές διαδικασίες» φέρεται να λέει ο κ. 

Μητσοτάκης. 

Για τους ψηφοφόρους της ΝΔ το κόμμα τους είναι φιλοευρωπαϊκό σε ποσοστό 43%, ενώ 

το 29% το χαρακτηρίζει περισσότερο φιλελεύθερο, το 17% συντηρητικό, το 7% αστικό και 

μόλις το 4% ως λαϊκό. Στο σύνολο του πληθυσμού, οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 31% 

τοποθετούν τον εαυτό τους στο χώρο του Κέντρου, ενώ τη ΝΔ τοποθετούν αρκετά δεξιά. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η κυβέρνηση επιμένει να δημοπρατήσει 

τέσσερις άδειες με βάση τον ισχύοντα χάρτη συχνοτήτων, αφήνοντας ανοιχτό το 

ενδεχόμενο για περισσότερες με βάση τον νέο χάρτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή 

σχεδιάζεται από τις υπηρεσίες του υπουργειο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η 

δημοπράτηση θα γίνει σταδιακά. Δηλαδή αρχές Μαρτίου θα γίνει η προκήρυξη για τη 

δημοπράτηση της πρώτης άδειας και στη συνέχεια για τις υπόλοιπες, μία – μία. Σύμφωνα 

με τη «μελέτη της Σχολής της Φλωρεντίας» με θέμα: Ρύθμιση των επικοινωνιών και των 

ΜΜΕ, τα δεδομένα του νέου χάρτη συχνοτήτων θα επιτρέπουν τη μετάδοση μόνο 

τεσσάρων ιδιωτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας. Τα συμπεράσματα αυτά 

χαρακτηρίζονται από επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς, όπως ο διευθυντής του 

εργαστηρίου media του ΜΙΤ Μιχάλης Μπλέτσας, ως «μη ανταποκρινόμενα στη σημερινή 

πραγματικότητα».  


