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■ Συνεχίστηκε και χθεβ η αντιπαράθεση κυβέρνησηβ - αντιπολίτευσηε για τα μαγειρέματα τη5 απογραφήεΚαταγγελίες και κατηγορίες για το έλλειμμα
Με νέες καταγγελίες από το ΠαΣοΚ για μεθοδευμένη διόγκωση του δημοσίου χρέους, με την εξαίρεση των αποθεματικών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνεχίστηκε και χθες σιη Βουλή η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την απογραφή στην οικονομία.Την ίδια ώρα τα στοιχεία (οι σχετικοί πίνακες δημοσιεύονται ακολούθως) που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ο ικονομίας αποδεικνύουν ότι οι διαφορές στο ύψος του ελλείμματος οφείλονται στην αλλαγή της εκτίμησης για το πλε

όνασμα των Δ Ε Κ Ο  και των ασφαλιστικών ταμείων (τη λεγάμενη «άσπρη τρύπα»), αλλά και στον τρόπο παρουσίασης των αμυντικών δαπανών που είναι το σημείο στο οποίο ως σήμερα έχει επικεντρωθεί η πολιτική αντιπαράθεση.Ωστόσο η ουσία είναι ότι, πέραν των διαφορών στο έλλειμμα, από τα δημόσια ταμεία δεν έλειπαν χρήματα και όλες οι δαπάνες εμφ ανίζονταν στο δημόσιο χρέος. Στη διάρκεια συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογο- 
σκούφης και ο προκάτοχός

του κ. Ν. Χριστοδουλάκηςάφησαν κατά μέρος τις κοινές πανεπιστημιακές τους καταβολές και επιδόθηκαν σε ανταλλαγή προσωπικών αιχμών.«Ο κ. Χριστοδουλάκης 
επανέρχεται στο ζήτημα της 
απογραφής, όπως επανέρ
χεται ο εγκληματίας στον τό
πο του εγκλήματος» άρχισε πρώτος την επίθεση ο κ. Αλο- γοσκούφ ης. Α κολούθω ς, αφού κατέθεσε απόσπασμα από το μεταφρασμένο κείμενο του γενικού διευθυντή της Eurostat κ. Μισέλ Βαντέν 
Αμπέλε για να κατηγορήσει το

ΠαΣοΚ ότι «παραποίησε τις 
δηλώσεις του», επανήλθε στα περί απόκρυψης των αμυντικών δαπανών. Και για να υποστηρίξει τη θέση του διάβασε μια φράση του κ. Αμπέλε, σύμφωνα με την οποία η αναθεώρηση των στοιχείων που προ- έκυψε εξαιτίας της συμπερί- ληψης των εξοπλισμών στο έλλειμμα «δεν εξηγείται από μια 
άλλη μεθοδολογία, αλλά από 
την εγγραφή του συνόλου 
των εν λόγω δαπανών».

«Οι ύβρεις που εκτόξευσε 
ο υπουργός δείχνουν τη δυ
σχερή θέση στην οποία έχει 
περιέλθει η κυβέρνηση, βλέ

ποντας την έκταση των συ
νεπειών που έχει η περίφη
μη απογραφή» αντέδρασε ο κ. Χριστοδουλάκης.Ο  πρώην υπουργός ζήτησε να κατατεθούν όλα τα στοιχεία της απογραφής, καθώς αργά την προηγούμενη νύχια ο κ. Αλογοσκούφης είχε παραδεχθεί, έπειτα από ερώτηση του κ. Χρ. Βερελή, την εξαίρεση από την απογραφή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο είναι ΝΠΔΔ και έχει στα αποθεματικά του μεγάλο αριθμό ομολόγων του Δημοσίου.Στην εύλογη απορία γι’ αυ

τή την εξαίρεση, ο υπουργός Οικονομίας απάντησε με τη φράση «έτσι μου ζήτησε η 
Τράπεζα της Ελλάδος», γεγονός στο οποίο επανήλθε χθες ο κ. Βερελής, ζητώντας νέες εξηγήσεις γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε ζητηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική τράπεζα.«Το Βήμα» σήμερα δημοσιεύει ολόκληρες τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού και του πρώην υπουργού Οικονομίας, για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών.

ΓΡ. ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ

Το έλλειμμα κατά Αλογοσκοϋφπ
(Σεπτέμβριοβ, 10.9.2004, τα ποσά σε ευρώ)

2000 2001 2002 2003 2004

1. Ελλειμμα Κεντρικήε Κυβέρνησηε -5.141 -5.211 -5.361 -9.941 -11.267

2. Πλεονάσματα και προσαρμογέε (α+β+γ+δ) 110 351 85 2.944 2.577

α. Πλεόνασμα ΝΠΔΔ, OKA, OTA, Νοσοκομεία 2.807 2.563 4.769 5.471 4.880

ΝΠΔΔ 8 406 562 660 680

OTA -6 64 75 216 200

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και νοσοκομεία (ΟΚΑ) 2.805 2.093 4.132 4.595 4.000

β. Χρηματοδότηση στην κοινω νική ασφάλιση -381 -610 -1.893 -1.960 -1.331

γ. Δαπάνεε εφοπλιστικών προγραμμάτων -2.810 -2.202 -2.834 -2.116 -1.798

δ. Εθνικολογιστικέε προσαρμογέε 494 600 43 1.549 826

3. Ισοζύγιο Γενικήε Κυβέρνησηε (εθν. βάση) (1+2) -5.031 -4.860 -5.276 -6.997 -8.690

Γ . ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ, υττουργόδ Οικονομίας

Διαστρεβλώνουν την αλήθεια

Το έλλειμμα κατά Χριστοδουλάκη
(Μάρτιοε, 1.3.2004, τα ποσά σε ευρώ)

2000 2001 2002 2003 2004

1. Ελλειμμα Κεντρικήε Κυβέρνησηε -5.141 -5.211 -4.807 -7.837 -6.260

2. Πλεονάσματα και προσαρμογέε (α+β+γ+δ) 2.737 3.314 2.781 5.191 4.194

α. Πλεόνασμα ΝΠΔΔ, OKA, OTA, Νοσοκομεία 2.807 3.898 5.171 6.031 5.436

ΝΠΔΔ 8 445 486 506 450

OTA -6 12 14 70 70

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και νοσοκομεία (ΟΚΑ) 2.805 3.441 4.671 5.455 4.916

β. Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση -381 -610 -1.893 -1.960 -1.331

γ. Δαπάνεε εΕοπλιστικών προγραμμάτων (χρεολύσια ΕΔ) -473 -585 -425 -774 -557

δ. Εθνικολογιστικέε προσαρμογέε 784 611 -72 1.894 646

3. Ισοζύγιο Γενικήε Κυβέρνησηε (εθν. βάση) (1+2) -2.404 -1.897 -2.026 -2.646 -2.066

Πηγή: ΕΣΥΕ, Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματοε (EDP)

Ν . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, πρώην υπουργός Οικονομίας

íá Αποκαλύφθηκε η αυθαιρεσία f

Τ ο ΠαΣοΚ, αφού επί χρόνια διαστρέβλωνε τα στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά, τώρα επιχειρεί, υπό το κράτος των αποκαλύψεων της δημοσιονομικής απογραφής, να διαστρεβλώσει ακόμη μία φορά την αλήθεια. Ερχεται και επανέρχεται στο θέμα της δημοσιονομικής απογραφής, όπως «ο εγκληματίας που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος».Η δημοσιονομική απογραφή έγινε με πλήρη διαφάνεια από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε πλήρη συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία έχει επιβεβαιώσει πλήρως τα στοιχεία της δημοσιονομικής απογραφής, τα οποία απο- δεικνύουν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παραπλανούσε τον ελληνικό λαό και έβαζε σε κίνδυνο τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας (κατατίθεται επίσημη μετάφραση των δηλώσεων του γενικού διευθυντή της Eurostat στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 5 Οκτωβρίου 2004). Το ΠαΣοΚ, έχοντας πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, επιχείρησε να διαστρεβλώσει ακόμη και τις δηλώσεις αυτές. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, ξεκίνησε την προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών στοιχείων, προκειμένου ο ελληνικός λαός να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα της κατάστασης των οικονομικών του κράτους. Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο ως θέμα αρχής αλλά και διότι ο σχεδιασμός της πολιτικής δεν μπορεί να βασίζεται σε πλαστά και παραπλανητικά στοιχεία.

Καταθέτω για μία ακόμη φορά τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία της δημοσιονομικής απο- γραφής. Ενα μεγάλο μέρος των αμυντικών δαπανών δεν καταγραφόταν με καμία μέθοδο. Ούτε με τη μέθοδο των παραλαβών ούτε με τη μέθοδο των πληρωμών. Η μέθοδος των πληρωμών επελέγη γιατί είναι πιο ακριβής και αξιόπιστη. Αυτό είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και αυτό είπε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στους ομολόγους του στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.Ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ήταν σαφής. Είπε επί λέ- ξεΐ: «Εν αναθέσει με αυτά που μπορεί να λεχθούν από εδώ και από εκεί, αυτή η αναθεώρηση δεν εξηγείται από μια αλλαγή στη μεθοδολογία (υπολογισμός στην ημερομηνία παράδοσης ή στην ημερομηνία πληρωμής) αλλά από την εγγραφή του συνόλου των εν λόγω δαπανών». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2003 είχαν δηλωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση παραλαβές οπλικών συστημάτων αξίας 774 εκατ. ευρώ. Με βάση μια εκτίμηση που έγινε προκειμένου να συγκριθούν οι δύο μέθοδοι, η συνολική αξία των παραλαβών κατά το 2003 ξεπέρασε τα 2.500 εκατ. ευρώ, έναντι πληρωμών που έφθαναντα 2.116 εκατομμύρια. Απο- δεικνύεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ακόμη και με τη μέθοδο την οποία υποτίθεται ότι ακολουθούσε, απέκρυβε δαπάνες που ξεπερ- νούσαντα 1.700 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ.

Α ποκαλύπτεται πλέον ότι η κυριότερη αιτία της εκρηκτικής αναθεώρησης των ελλειμμάτων 2000-2003 δεν ήταν η πολυδιαφημισμένη «δημοσιονομική απογραφή», αλλά η αδυναμία διενέργειάς της. Σε δύο τουλάχιστον τομείς απο- δεικνύεται ότι η απογραφή είτε δεν έγινε είτε δεν ολοκληρώθηκε για άγνωστους λόγους. Συγκεκριμένα:1. Για τα πλεονάσματα των ασφαλιστικών ταμείων η νέα έρευνα έγινε μόνο για το 2003 και η τελευταία προηγούμενη έρευνα είχε πραγματοποιηθεί το 2000. Παραμένει κατά συνέπεια το ερώτημα με ποια διαδικασία και αντικειμενικότητα έγινε η απο- γραφή των στοιχείων για τα έτη 2001 και 2002. Σύμφωνα με τους πίνακες που δ ιένειμε πρόσφατα η ίδια η κυβέρνηση, η έρευνα φαίνεται να οδήγησε σε περιορισμένη αναθεώρηση των ελλειμμάτων των δύο τελευταίων ετών, προκάλεσε όμως μείζονα και απροσδόκητη επιβάρυνση κατά 1% του ΑΕΠ στο έλλειμμα του 2001, χωρίς να είναι προφανές από πού προήλθε και πώς εξη γείται.2. Παραδέχεται πλέον η ΝΔ ότι όλες οι δαπάνες στρατιωτικών εξοπλισμών είχαν πλήρως καταγραφεί στον Λογαριασμό του Δημόσιου Χρέους. Υπήρξε δηλαδή απόλυτη διαφάνεια και φυσικά έχουν γίνει όλες οι πληρωμές κανονικά. Κατά συνέπεια, η αλλαγή της μεθόδου καταγραφής ούτε αποκαλύπτει «κρυφές δαπάνες» ούτε δημιουργεί νέες υποχρεώσεις πληρωμών κατά τα επόμενα έτη, τα οποία δήθεν θα κληθεί να

πληρώσει ο ελληνικός λαός.Ολα έγιναν με το λογιστικό τέχνασμα της μεταφοράς από τον λογαριασμό του χρέους στον λογαριασμό του ελλείμματος, για να φουσκώσουν τεχνητά τα έτη διακυβέρνησης του Π αΣοΚ και να ωραιοποιηθούν εξίσου τεχνητά τα επόμενα της ΝΔ.3. Η αλλαγή της μεθόδου και το φούσκωμα των ελλειμμάτων δεν έγινε λόγω της «δημοσιονομικής απο- γραφής», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αντίθετα, η αλλαγή της μεθόδου παρουσιάστηκε ως αναπόφευκτη κατάληξη ακριβώς επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έκανε απο- γραφή των παραλαβών εξοπλισμών.Οπως είναι γνωστό, η Eurostat είχε ζητήσει τα ακριβή στοιχεία πραγματικών παραλαβών όπλων και η ΕΣΥΕ είχε δεσμευτεί να τα δώσει ως τον Ιούνιο του 2004 (Εκθεση ΕΕ, 19.5.2004, σελ. 8).Τι μεσολάβησε άραγε και τα ακριβή στοιχεία δεν δόθηκαν στη Eurostat; Μήπως δεν μπόρεσαν να συλλεγούν γιατί δεν συνεργάστηκαν τα αρμόδια υπουργεία;Η μοναδική διέξοδος που απομένει είναι η ΝΔ έστω και τώρα να επανεξετάσει τα στοιχεία της μη απογραφ ής, να δηλώσει ότι προήλθαν από αλλαγή μεθοδολογίας και να διαμορφώσει συναινετικά μια αξιόπιστη απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων τα προηγούμενα και τα επόμενα έτη.Ο ι δυσκολίες που έχει ο σχεδιασμός μιας αναπτυξιακής πολιτικής για το μέλλον δεν αντιμετωπίζονται με το αυθαίρετο ξανα- γράψιμο της ιστορίας του παρελθόντος.
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Λ. Παπαδήμοβ: Σημείωσε ότι η νέα 
μεθοδολογία στην εγγραφή των αμυντικών 
δαπανών δεν επηρέασε το ύψοε του δημοσίου 
χρέουε, καθώε ήταν ήδη εγγεγραμμένεε σε 
αυτό οι ηροπληρωμέε ή οι πληρωμέε των 
στρατιωτικών εΕοπλισμών

Ζαν-Κλοντ Τρισέ: Με βάση τιε δηλώσειε 
του υπουργού Οικονομίαε κ. Γ. Αλογοσκούφη 
για τα ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία, δεν 
μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση ότι η ένταΕη 
τηε Ελλάδαε στην ευρωζώνη ήταν ορθή και 
νόμιμη

Χοακίμ Αλμούνια: Υπάρχει κίνδυνοε 
διακοπήε των χρηματοδοτήσεων 
που λαμβάνει από το Ταμείο Συνοχήε η 
Ελλάδα, αν δεν καταφέρει να επανελθεί 
στην οδό τηε δημοσιονομικήε 
εΕυγίανσηε

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 0  χορός γύρω από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καλά κρατεί. Και χθες το «ελλ η ν ικ ό  π ρ όβ λη μα » κ υ ριάρχησε στις Β ρυ ξέλλες όπου στο μεν Ευρωπαϊκό Κ οινοβούλιο  ο α ρμ όδιος για τις Ο ικ ο νο μ ικ ές Υ π οθέσεις επίτροπος κ. Χοα
κίμ Αλμούνια «πέρασε» τη διαδικασία της δημόσιας ακρόασής του από τους ευρωβουλευτές εν όψ ει της σ υ μμετοχής του στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ταυτόχρονα στην έδρα της Κ εντρικής Τ ρ ά π εζα ς του Β ελ γ ίο υ  σ υ ν ε δ ρ ία σ ε  το συμβούλιο της Ευρω παϊκής Κ εντρικής Τ ρά π εζας (ΕΚΤ).Ενώ λοιπ όν τα θέματα των ευρωπαϊκών επιτοκίων και των διεθνών τιμών του πετρελαίου αποτελούν παράγοντες α νησυχία ς των ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  ιθυνόντω ν της Ευρώπης, το θέμα που κυριάρχησε τόσο στην ομιλία του ισπανού επιτρόπου όσο κ α ι στη σ υ νέντευ ξη  Τύπου που έδ ω σ α ν από κ ο ιν ο ύ  ο π ρ ό ε δ ρ ο ς  της ΕΚΤ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ κα ι ο α ν τ ιπ ρ ό ε δ ρ ο ς κ. 
Λουκάς Παπαδήμος ήταν η ελληνική οικονομία και η «πραγματική κατάστα
σή» της μετά την πρόσφατη δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή  απο- γραφή.
■ ΚινδυνοβΑπό πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Α λμούνια επ α ν έλ α β ε εκ ν έο υ  ότι υπάρχει κ ίνδυνος δ ια κ ο πής των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει από το Τ αμείο Συνοχής η Ελλάδα, αν δεν καταφέρει να επανέλ- θει στην οδό της δημοσιονομικής εξυγίανση ς. Π α ράλληλα όμως εμφανίστηκε σχετικά καθησυχαστι- κός λέγοντας ότι με βάση τις υπάρχουσες ενδ είξεις  φαίνεται ότι τα τελευταία σ το ιχεία  που ήλθα ν από την Α θήνα ανταποκρίνο- νται -  περισσότερο απ’ ό,τι τα παλαιά -  στην πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.Ο  ισπανός επίτροπος, ερωτηθείς εξάλλου για το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ε λ λ ά δ α ς,ε π α ν έλ α β ε

■ Τι είπαν χθεε οι κκ. Αλμούνια, Τρισέ και ΠαπαδήμοΒ για τα ελλείμματα και τ ^  κυρώ σειΟλοι σ ικ  Βρυξέλλες μιλάνε για το «ελληνικό πρόβλημα»
ότι κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) θα μεταβεί στο εγγύς μέλλον στην Ελλάδα για να μελετήσει τα δημοσιονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων (όχι τόσο σήμερα κατά της Ελλάδας, αλλά περισσότερο κατά άλλω ν κ ρα τών, ενδεχομένως στο μέλλον) ο κ. Α λμούνια, αφού επεσήμανε ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, επεσήμανε την ανάγκη λήψ ης μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο.
■ ΕγγυΑσειβΠ αράλληλα υπογράμμισε ότι μετά τη διεύρυνση της ΕΕ θα ακολουθήσει και η αύξηση του α ριθμού των χωρών που μετέχουν στο ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα στοιχεία  που λ α μ βάνουν οι Β ρυξέλλες από τις εθ νικές πρω τεύουσες είναι αληθή.Με αφορμή την αναφ ορά αυτή ο ισπανός επίτροπος α ναφ έρθηκε και στα προβλήματα της Eurostat, τη ς ο π ο ία ς  ω ς γνω στόν προΐσταται, επ ισημα ίνο- ντας ότι διαθέτει μόνο 16 υπαλλήλους για να ελέγχει 25 χώρες-μέλη και ότι από νομικής απόψεως τα περιθ ώ ρια  π α ρ έ μ β α σ ή ς της στις εθ ν ικ ές στατιστικές υπηρεσίες είναι εξα ιρ ετικά περιορισμένα.Τέλος, ο κ. Αλμούνια τάχθηκε υπέρ μ ια ς σχετικά ελαστικής εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ίση αντιμετώπιση δεν είναι μόνο το να εφ αρμόζουν όλα τα κράτη τις ίδιες π ολιτικές αλλά και η δ υ νατότητα αντιμετώ πισης

διαφορετικών καταστάσεων με διαφορετικά μέτρα.Τ ην ίδ ια  ώ ρα που ο ισπανός επίτροπος εξέθετε τα προβλήματα της ελληνικ ής ο ικ ο νο μ ία ς στην Ε υρω βουλή, ο π ρ όεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τ ρ ά π εζα ς κ. Τ ρισ έ και ο αντιπρόεδρος κ. Π απαδήμ ο ς κατέθεταν τ ις  δ ικ έ ς  τους α πόψ εις επί του ζ η τήματος από την έδρα της Κ εντρικής Τ ρ ά π εζα ς του Βελγίου.Ε ιδικό τερ α , ο κ. Τρισέ είπε ότι, με βάση τις δ η λώ σεις του υπουργού Ο ικ ο ν ο μ ία ς  κ . Γ. Αλογο- 
σκούφη για τα ελλη νικά  δημοσιονομικά  στοιχεία, δεν μπορεί να τεθεί σε αμ- φ ισ βήτηση ότι η έντα ξη  της Ε λ λ ά δ α ς στην ευ ρ ω ζώνη ήταν ορθή και νόμ ιμη.Σε ό,τι αφορά την εγκυ- ρότητα των δημοσιονομικών στοιχείω ν της Ε λλά δ α ς , ο κ . Τ ρ ισ έ  μ ά λ λ ο ν  απέφυγε να λάβει θέση. Είπε ωστόσο ότι απαιτείται έν α ς ο μ ο γ εν ο π ο ιη μ έν ο ς  και κοινός για όλες τις χώρες τρόπος εκτίμησης των εσόδω ν και των δαπανών και επεσήμανε ότι οι δ ια δικασίες που αφ ορούν τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων δεν θα πρέπει να συνδέονται με εκ λ ο γ ικ ο ύ ς κ ύ κ λ ο υ ς , κάτι που, όπως πρόσθεσε, ε ίχε  θ έσ ει κ α ι το άτυπο Συμβούλιο υπουργών Ο ικονομίας στη Χάγη.Α ν ά λ ο γ ε ς  σε γ ε ν ικ έ ς  γ ρ α μ μ ές ήταν και οι επ ισημάνσεις του κ. Παπαδή- μ ο υ , ο ο π ο ίο ς  είπ ε ό τι, σύμφωνα με τις δηλώ σεις του κ. Α λογοσκούφ η, δεν μπορούν να υπάρξουν αμφ ιβ ο λ ίε ς  για  την εκ π λ ή ρωση από την Ελλάδα των

κριτηρίων για ένταξη στο ευρώ και ότι η Eurostat συνεχίζει την έρευνά της. Ο  κ . Π α π α δ ή μ ο ς  α ν έφ ερ ε επίσης ότι τα βασικά στοιχεία που εξηγούν την πρόσφατη α να θ εώ ρ η σ η  του δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ο ύ  ε λ λ ε ίμ ματος είναι οι συμπληρωματικές πληροφ ορίες που είναι δ ια θ έσ ιμ ες από την Ε λ λ ά δ α  για  τα π λ ε ο ν ά σματα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και η τροποποίηση της μ εθ ο δ ο λ ο γ ία ς  στην εγγρα φ ή των αμυντικών δαπανών.
■ Η εγγραφήΣυνεχίζοντας ο αντιπρόεδρος της ΕΤΚ διευκρίνισε ότι με τη νέα μεθοδολογία η εγγραφή γίνεται πλέον με βάση τη στιγμή της π λη ρωμής των εξοπλισμών και όχι με βάση την ημερομηνία  της παράδοσης, όπως στο παρελθόν. Ο  κ. Παπαδή μ ο ς επ ανέλαβε επίσης ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε κατά το π α ρ ε λ θ ό ν

εκτιμήσει το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα με διαφ ορετικούς τρόπους από αυτούς που εφ ήρμοζε η χώρα στο πλαίσιο της ενημέρω σ η ς των κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  υπ ηρεσιώ ν, επ ισ η μ α ίνο - ντας όμω ς ότι αυτό έγινε χάριν συγκρίσεω ς και ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν είχαν υποχρέωση να α κολουθούν τη δ ια δ ικ α σ ία  της Τ ρ ά π ε ζα ς  της Ε λ λ ά δ ο ς , α λλά  αντίθετα όφειλαν να παρέχουν στοιχεία στις Βρυξέλλες με βάση το συμπεφωνημένο με τ ις  Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς  σύστημα εθνικών λογαριασμώ ν.Καταλήγοντας, ο κ. Π α π α δ ή μ ο ς ση μείω σε ότι η νέα μεθοδολογία στην εγγραφή των αμυντικών δαπανώ ν δ εν  επ η ρ έα σ ε το ύψος του δημοσίου χρέους, καθώς ήταν ήδη εγγεγραμμένες σε αυτό οι προπληρωμές ή οι πληρωμές των στρατιωτικών εξοπλισμών.
Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Τα βαρέα 
και ανθυγιεινά 
στο Δημόσιο 
θέλειηΑΔΕΔΥ
Τ ην άμεση υιοθέτηση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο ζητεί η ΑΔΕΔΥ, θέτοντας το αίτημα αυτό ως κεντρικό ζήτημα της 24ωρης απεργίας την οποία έχει προγραμματίσει για τις 21 Οκτωβρίου.Το θέμα αυτό παρουσιάστηκε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου της ΑΔΕΔΥ και των ομοσπονδιών-μελών της, μεταξύ των οποίων ήταν και οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις των νοσηλευτών, των δήμων και των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Εθνικής Αμυνας. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα σημάνει τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά μία πενταετία για περίπου50.000 δημοσίους υπαλλήλους.Ο  πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. 
Σπ. Παπασπύρος κατά την παρουσίαση της πρότασης της οργάνωσης τόνισε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται μια χρόνια αδικία και προειδοποίησε ότι θα συνεχιστούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, εφόσον δεν αρθεί το συγκεκριμένο άνισο καθεστώς.Με την πρότασή τους οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν:Την «υιοθέτηση» στον δημόσιο τομέα του κανονισμού που ισ χύει για τα βαρέα επαγγέλματα στο ΙΚΑ. Ο ι ρυθμίσεις αυτές πρέπει ακόμη να καλύπτουν τους εργαζο μ έν ο υ ς στους Ο ρ γ α ν ισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Τη μείωση του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας συ- νταξιοδότησης κατά πέντε έτη. Τη θεσμοθέτηση και καταβολή επασφαλίστρου αντίστοιχου με εκείνο που ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (1,40% εργαζόμενος + 2,20% εργοδότης).Τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη για όσους συ- νταξιοδοτούνται με τα κατά περίπτωση γενικά όρια ηλικίας και όχι με τα μειωμένα που θα ισχύσουν για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Στις 8 Οκτωβρίου του 1964ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣμετέστη στη χορεία των δημιουργών.Δημιούργημα της επινοητικότητάς του η ΒΙΟ- 
ΧΑΛΚΟ, σαράντα χρόνια από τότε υποκλίνεται σήμερα στη μνήμη του με τη λιτή, όπως θα ήθελε, αναφορά αυτή στο έργο του.Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2004 
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