
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: é÷ïèöïù, 26-06-2013

ç÷ðþýõ: 4

æåä÷ãüû: 698 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 4980

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: 211 1096400

ßåÞù îð÷òýþ: ÝÜÛÚÙØçæÝç ×ñìÜÿçØÖÙ ×ÛÿØÚç

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΤΡΥΠΑ» ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
Των ΒΙΚΥΣ ΣΑΜΑΡΑ - 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ Ιδρώσαµε; 

WBlMM ε στόχο να πείσει όχι 

BUB όντως δεν αφήνει λε¦΅I 
πτό να πάει χαµένο εν 

m m όψει ins άφιξης ins 
xp6iKas ιην ερχόµενη εβδοµάδα, 

ο πρωθυπουργός Αντώνη5 
Σαµαρά$ κάλεσε σιο µέγαρο 
Μαξίµου αµέσου µετά την ορκωµοσία 

ins νέας κυβέρνηση5 

tous υπουργούς ∆ιοικητικής 
Μειαρρύθµιση5, Κυρ. Μητσοτάκη, 

και Υγείαε, Αδ. Γεωργιάδη. 

Στην ευρεία σύσκεψη συµµετείχαν 
επίσης οι «αµετακίνητοι» 

υπουργοί, Οικονοµικών Γιάννα 
Στουρνάρας και Επικρατείas 

∆ηµήτρη$ Σταµάτης, οι οποίοι 
ανέλαβαν να ενηµερώσουν 
tous δύο νέους υπουρYOLis 

για τα «κάστανα» που πρέπει 
να βγάλουν άµεσα από τη 

φωτιά, προκειµένου να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα n εκταµίευση 

των δόσεων και κυρίως να µη 
χρειαστεί n λήψη νέων µέτρων. 

Μήνυµα τροϊκανών 
Η τρόικα έχει στείλει ήδη ξεκάθαρο 

µήνυµα στο οικονοµικό 
επιτελείο, το οποίο αναφέρει 

ότι δεν τίθεται θέµα χαλάρωση5 
στην εφαρµογή του προγράµµαΐ05. 

To γεγονό$ αυτό, όπως 
αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου 

Οικονοµικών, καθιστά σαφέ5 
ότι n κυβέρνηση θα πρέπει 

να εµφανιστεί «καλά διαβασµένη, 
έχοντα5 συγκεκριµένε5 απαντήσει 

στα ερωτήµατα που έθεσε 
n τρόικα αποχωρώντας από 

την Αθήνα». 
Οι δύο νέοι υπουργοί, που ανέλαβαν 

τα κρισιµότερα χαρτοφυλάκια 
σε σχέση µε την τρέχουσα 

αξιολόγηση, καλούνται 
µέσα σε λίγες ηµέρες να ετοιµάσουν 

συγκεκριµένες προτάσεις 
που θα καλύπτουν tis απαιτήσεις 

ins τρόικας, ανταποκρινόµενοι 
στο ρόλο για τον οποίο 

τους επέλεξε το Μαξίµου: αυτόν 
των «χειρουργών» που θα 

κάνουν πολύ γρήγορα όσα δεν 
έγιναν τόσο καιρό. 

Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει 
να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο 

σχέδιο κινητικότητας 
12.500 δηµοσίων υπαλλήλων, 
καθώς -όπως έλεγαν από το 
Μαξίµου- ο Αντ. Μανιτάκης είχε 

κωλυσιεργήσει, µε αποτέλεσµα 
n τρόικα να πιέσει ιδιαίτερα 

τον πρωθυπουργό κατά 
την προηγούµενη συνάντηση 
τους. Παρ' ότι ο κ. Στουρνάρας 
εξερχόµενος χθες από την ευρεία 
κυβερνητική σύσκεψη στο µέγαρο 

Μαξίµου άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο n κυβέρνηση να ζητήσει 

παράταση στο θέµα της 
κινητικότητας, αξιωµατούχοι του 
υπουργείου Οικονοµικών ξε- 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Μαχαίρι χωρίς 
αναισθητικό 

Σε ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτµεντ για το σχηµατισµό 
Tns νέας ελληνικής κυβέρνησης αναφέρει: «Συνεργαζόµαστε 
στενά µε tous Ελληνες φίλους και συµµάχους µας σε µια σειρά 

διεθνών ζητηµάτων και ανυποµονούµε να συνεργαστούµε 
στενά µαζί tous στο µέλλον. Αναγνωρίζουµε ότι n Ελλάδα ζει 
µια πολύ δύσκολη περίοδο και ότι οι Ελληνες κάνουν θυσίες. 
Κατανοούµε την ανάγκη για µεταρρυθµίσεις, που θα κάνουν 
την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και ευηµερούσα στο µέλλον». 

καθάριζαν ότι αυτό µπορεί να γίνει 
εφ' όσον έχει επιτευχθεί στο 

απόλυτο n υλοποίηση των προαπαιτούµενων 
που θέτει n τρόικα. 

Υπενθυµίζεται ότι n προηγούµενη 
φορά που το Μαξίµου 

φιλοδοξούσε να ζητήσει παράταση 
αφορούσε τις 2.000 απολύσεις 

του Ιουνίου και κατέληξε 
στη θυσία της ΕΡΤ. 

Αντίστοιχα ο κ. Γεωργιάδης 
θα πρέπει να βρει λύση για να 
«δαµάσει» το έλλειµµα που ξεπερνά 

τα 1 δισ. ευρώ στον 
ΕΟΠΥΥ για το 2013, ενώ ήδη υπάρχει 

«τρύπα» ύψους 500 εκατ. 
ευρώ από το 2012. Ο κ. 

Γεωργιάδης θα πρέπει τις επόµενες 
pepss να εξετάσει ενδε- 

λεχώς το φάκελο µε τα ισοδύναµα 
µέτρα που του παρέδωοε 

ο απερχόµενος υπουργός 
A. Λυκουρέντζος. 

Περικοπές στον ΕΟΠΥΥ 
Αυτό σηµαίνει ότι επισπεύδονται 

οι σχεδιαζόµενες περικοπές 
στον ΕΟΠΥΥ, µε πλαφόν στον 
αριθµό των διαγνωστικών εξετάσεων, 

έκδοση πρωτοκόλλου 
που θα ορίζει ποιες εξετάσεις αφορούν 

κάθε ασθένεια και επανεξέταση 
oris τιµές των νοσηλίων 

για τα ιδιωτικά νοσοκοµεία 
Ωστόσο, άγνωστο παραµένει αν 

n τρόικα θα τα αποδεχθεί, ώστε 
να αποφευχθούν νέα δηµοσιονοµικά 

µέτρα. 

Και ο «παλιός» όµως Γιάννης 
Βρούτσης έχει να αντιµετωπίσει us 

«τρύπες» που εντοπίστηκαν 
στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ 
την ίδια ώρα πονοκέφαλο προκαλεί 

στον Γιάννη Στουρνάρα n 
πορεία των εσόδων, τα οποία 
εκτινάσσουν το δηµοσιονοµικό 
κενό για το 2013 στα 1,5 δισ. 
ευρώ. 

Ολες οι παραπάνω αστοχίες 
καθιστούν προβληµατικές τις 

διαπραγµατεύσεις για το νέο φόρο 
στα ακίνητα, καθώς n τρόικα 

δεν έχει πειστεί ότι θα αποφέρει 
τα απαιτούµενα έσοδα (3,17 δισ. 

ευρώ), φέρνοντας όλο και πιο 
κοντά την παραµονή του «χαρατσιού» 

µέσω Tns ∆ΕΗ και για 
το 2014, ενώ σον όνειρο θερινής 

νυκτός µοιάζει αυτή τη στιγµή 
n επιθυµία της κυβέρνησης να 

αποσπάσει το «ναι» της τρόικας 
για τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, 

από το 23% στο 13%. 
Εν µέσω όλων αυτών, εκταµιεύθηκε 

χθες n δόση των 3,3 δισ. 

ευρώ. 

Μαχαίρι χωρίς 
αναισθητικό ων 

ΒΙΚΥΣ ΣΑΜΑΡΑ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ 
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