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Η Λούκα, ο γενικοί 
και τα... μυστήρια

Το σίριαλ με την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου 
Εργασίες Δ . Δασκαλάκη και οι τριβέ8 με το Μαχίμου και την τρόικα για τΐ8 συμβάσεΐ8

66Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του υπουργείου τη θέτει σε τροχιά σύγκρουσης με την τρόικα · · ·Εχουν κατεβάσει τους ρυθμούς
· · ·θεω ρούν ότι μετά την ψήφιση του Ασφαλιστικού τελείωσαν τα δύσκολα και ότι τώρα μοιράζουν λεφτά
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ΠΑΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΕπρεπε να πατήσω πόδι από την πρώτη στιγμή και να γίνει αποδεκτή η παραίτησή του

· # ·
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣI υπόθεση της ΝΕΟΓΑΛ έκλεισε χωρίς να ανοίξει μύτη. Και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις από εταιρείες που ενδιαφέ- ρονται να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία

«Γ ιαη τα βρόντησε 
ένα παλιό σ

Ο Αμένος μόλις έ μ π  γνωστή η παραίτηση του κ. Δ . Δ α - 
σκαλάκη (φωτογραφία) τα σχόλια, όπως ήταν αναμενόμενο, φού
ντωσαν. «Τι ακριβώς κατήγγειλε ο κ. Δασκαλάκης; Υπάρχει πρό
βλημα με τη ν κυρία Κατσέλη;» αναρωτώνταν υπουργοί και βου
λευτές. Ο  κ. Δασκαλάκης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στονχώρο της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Είχε διατελέσει γενικός γραμματέας με 
υπουργούς τους κκ. Μιλτ. Παπαϊωάννου και Δ. Ρέππα και επίσης 
υποδιοικητής στο ΙΚΑ. Προτού αναλάβει ξανά κυβερνητική θέση 
ήταν μέλος στο ΔΣ του ΙΣΤΑΜΕ.Δεν πρόκειται δηλαδή για μια τυ 
χαία επιλογή του ορεπηον, αλλά για ένα από τα παλαιά και έμπι
στα στελέχη του ΠαΣοΚ.
•  Η πραγματική αιτία ηον τον οδήγησε στην παραίτηση 
δεν έχει γίνει γνωστή. Ο  ίδιοςαπέφυγετις δημόσιες εξηγήσεις και 
η κυρία Κατσέλη έλεγε το  πρώτο διάστημα ότι προσπαθεί να τον 
πείσει να ανακαλέσει. Οσο περνούσαν οι ημέ
ρες η κατάσταση γινόταν πιο περίπλοκη. Ο  
Πρωθυπουργός δεν έκανε αποδεκτή την 
παραίτηση, κάποιοι συνεργάτεςτου κ. Πα- 
πανδρέου έλεγαν ότι έδιναν πίστωση χρό
νου μήπως τα βρουν η υπουργός και 
ο γενικός γραμματέας και ο κ. Δα
σκαλάκης διεμήνυε αρμοδίως ότι 
δεν προτίθεται να ανακαλέσει.

Εργασίας». Στις συζητήσεις αυτές διατυπώθηκε η άποψη ότι ο  τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του υπουργείου η κυρία Κατσέλη τη θέτει σε τροχιά σύγκρουσης με την τρόικα. Σημείο τριβής, επεσήμαναν ορισμένοι, αποτελεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων.Οπως ειπώθηκε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) αντί να οριοθετεί τους κανόνες εφαρμογής του νόμου βάζει εμπόδια σπς επιχειρήσεις που επιθυμούν να τον εφαρμόσουν. Η  αρνητική δημοσιότητα και οι αναδράσεις που υπήρξαν στην περίπτωση της ΝΕΟΓΑΛ έχουν λειτουργήσει απο- τρεππκά για άλλες επιχειρήσεις και κυρίως για τις τράπεζες.Επισημάνθηκε έτσι ο κίνδυνος, αν δεν προχωρήσει η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων, να ζητήσει η τρόικα την αλλαγή του νόμου, αν όχι στον έλεγχο του

Φ εβρουάριου, πιθανότατα τον Μ άιο. Τον περασμένο Νοέμβριο το χάσμα στη συνεννόηση της κυρίας Κατσέλη με την τρόικα γε- φυρώθηκε μόνο έπειτα από την παρέμβαση του κ. Παπανδρέου.Μ ια τέτοια ε ξέλ ιξη  θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την κυβέρνηση. Η  εκτίμηση όμως που επεκράτησε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στο μέτωπο των επι- χειρησακώ ν συμβάσεων.Η κυρία Κατσέλη πάντως εκφ ράζει εκ διαμέτρου διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. «Συμ
βαίνει ακριβώς το αντίθετο με 
τις επιχειρησιακές συμβάσεις» επ ισημαίνει. «Η  υπόθεση της 
Ν ΕΟΓΑΛ έκλεισε χωρίς να ανοί
ξει μύτη. Και έχουμε πάρα πολ
λές ερωτήσεις από εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν 
την ίδια διαδικασία. Π ρος το πα
ρόν δεν έχει προχωρήσει καμία, 
αλλά εκφράζουν σαφώς ενδια-

•  &  α ρ κ τχ ά  ια ψ ε ρ Μ ^ κ ά  στελέ
χη υπάρχει η εντύπωση ότι στο υπουρ
γείο Εργασίαςέχουν πέσει οι ρυθμοίτης 
προσπάθειας. «Θ εω ρ ούν», λένε, «ότι 
έπειτα από τη ν  ψήφιση του  Ασφ αλι
στικού τελείω σαν τα δύσκολα και ότι 
τώρα μοιράζουνλεφτά». Ο  αναπληρω- 
τήςυπουργόςκ. Γ. Κουτρουμάνης(φω- 
τογραφία) έχει σχεδόν «αυτονομηθεί» 
στα θέματα τω νΤαμείω ν και της Κοι
νωνικής Ασφάλισης και είναι ένα κομ
μάτι του υπουργείου που πάντα ενδια
φέρει τηντρόικα.

•  Σι» η&ακηο «υνδ δεν δ η ν  τυ
χαία η πρόταση του κ. Α . Λοβέρδου, μέ- 
σωτου«ΒήματοςτηςΚυριακής»,ναενο- 
ποιηθούν τα υπουργεία Υγείας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεωνγια να ελέγχονται

πιοαποτελεσματικάοιδαπάνεςΥγείας. 
Τοθέματηςσυνεργασίαςνοσοκομείων 
και ασφαλιστικών ταμείων απασχόλη
σε και το  τελευταίο Υπουργικό Συμ
βούλιο. Ο  υπουργός Υγείας ζήτησε να 
συμφωνηθεί μιαδιαδικασία γιατηντα- 
χύτερη ολοκλήρωση τουδιαγωνισμού 
για τη ν ηλεκτρονική συνταγογράφη-

ση. Ενας διεθνής διαγωνισμός για ένα 
έργο τέτοιου μεγέθους και αξίας που 
κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατ. ευρώ 
εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τα δύο 
έτη.
• Ο κ. η«η«¥§ρί®ν τη ν
πρόταση χωρίς να εκφράσει άποψη. Η 
κυρία Κατσέλη, παρ’ ότι θεωρεί λογική 
την πρόταση αυτή,επεσήμανεσπηηλε- 
κτρονική συνταγογράφηση για ταΤα- 
μείαείναι μικρότερο έργοαπ'ό,τι γιατα 
νοσοκομεία. Επίσης, είπε ότιηδιαδικα- 
σίαγιατονΟΑΕΕέγινεμεπολύμικρόκό- 
στος από μια υπηρεσία ψηφιακών 
εφαρμογώντου υπουργείου και ότιτην 
ερχόμενηΤετάρτη θα υπογράψει συμ
φωνία δανεισμού ύψους 1,5 εκατ. ευ
ρώ με τη ν  Εθνική Τράπεζα ώστε να ξε
κινήσει το  αντίστοιχο έργο για το  ΙΚΑ.

Ρεπορτάζ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Ο  κ. Δασκαλάκης δεν απέσυρε την επιστολή του. Η  κυρία Κατσέλη όμως άρχισε να συνειδητοποιεί ότι χάνει τις εντυπώσεις. Η σχέση της με τον γενικό γραμματέα έχει διαρ- ραγεί και, όπως λέει η ίδια, αισθάνεται προδομένη επειδή είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον συνεργάτη της και τον είχε εξουσιοδοτήσει να ελέγξει εκείνος τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. «Επρεπε να πατήσω πό
δι από την πρώτη στιγμή και να γί
νει αποδεκτή η παραίτησή του» εκμυστηρεύεται σε ιδιωτικές συζητήσεις της. Από το Μέγαρο Μ αξίμου την έχουν ειδοποιήσει ότι είναι θέμα ημερών ή ακόμη και ωρών η ανακοίνωση αποδοχής της παραίτησης του κ. Δασκαλάκη.Ωστόσο το θέμα Δασκαλάκη δεν είναι το μοναδικό «αγκάθι» σας σχέσεις της κυρίας Κατσέλη με το Μέγαρο Μ αξίμου. Τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν κλειστές συσκέψεις στο στενό επιτελείο του κ. Παπανδρέου, όπου με αφορμή την παραίτηση Δασκαλάκη άνοιξε ο ...« φ ά κ ε λ ο ς  υπ ουργείο

Τ ην Τρίτη 11 Ιανουάριου ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Δ  Δασκαλάκης υπέβαλε αιφνιδιασπκά την παραίτησή του στην κυρία Λούκα Κατσέλη. Την επιστολή παραίτησης, στην οποία κατήγγειλε φ αινόμενα κακοδιοίκησης, την κοινοποίησε και στον κ. Γ . Παπανδρέου. Η  παραίτηση δεν έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό και για σχεδόν δύο εβδομάδες δεν υπήρχε καμία εξέλιξη στο θέμα.Πηγές που γνωρίζουν σε βάθος την υπόθεση λένε ότι η πολυήμερη καθυστέρηση στην αποδοχή της παραίτησης οφείλεται σε δύο λόγους. Το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε να κρατήσει χαμηλά την υπόθεση ώστε να μη συμπέσει με την παραίτηση του κ. Α χ. Μητσού, ο οποίος είχε καταγγείλει καθυστερήσεις στην κατανομή τω ν κονδυλίω ν για  την Ερευνα. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, συνεργάτες του Πρωθυπουργού ασκούσαν πιέσεις στον κ. Δασκαλάκη να αλλάξει το κείμενο της παραίτησής του. Σε αυτό, όπω ς λέγεται, δεν κατήγγειλε μόνο προχειρότητα στη διαδικασία δημιουργίας των κοινωνικών Κ ΕΠ  αλλά και υπερκοστολογη- μένες προτάσεις από κάποιες ενδιαφ ερόμενες εταιρείες.


