
ΤΟ ΘΕΜΑ
Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κρατική μηχανή σε ευαίσθητους τομείς 

της οικονομίας, με ειδική βαρύτητα σε γενικούς και ειδικούς γραμματείς. Παράλληλα, οι νέοι υπουργοί με τα επιτελεία τους 
είχαν χθες μέχρι αργά το βράδυ αλλεπάλληλες συσκέψεις για την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα νέα οικονομικά υπουργεία.

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Εκτακτη συνάντηση σήμερα 
Γ. Παπανδρέου - Γ. Προβόπουλου

■> Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, 
σε παλαιότερη συνάντησή τους

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ την καταγραφή της πραγματικής δημο
σιονομικής κατάστασης προχωρά άμεσα 
η νέα κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό 

Γιώργο Παπανδρέου να συναντάται εκτάκτως το 
μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διοικητή 
της ΤτΕ Γ. Προβόπουλο. Q κ. Προβόπουλος που 
επέστρεψε χθες από τη Κωνσταντινούπολη όπου 
συμμετείχε στη σύνοδο του Διεθνούς Νομισμα
τικού Ταμείου, προέβλεψε πως το έλλειμμα ο
δεύει φέτος προς το 10% του ΑΕΠ, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχει η ΤτΕ στη διάθεσή της. Δη
λαδή κατά πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις 
του πρώην οικονομικού επιτελείου. Ο κ. Γ. Πα
παθανασίου έχει δηλώσει πως το έλλειμμα βρί
σκεται τουλάχιστον στο 6% του ΑΕΠ και είναι 
πιθανό να αυξηθεί στο 7% - 8% αν η νέα κυβέρ
νηση δεν εφαρμόσει τα μέτρα που έλαβε η Ν.Δ. 
Εκημά πάντως πως αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

παρουσιάσει ρεαλιστικό και αξιό
πιστο πρόγραμμα θα μπορέσει να 
κερδίσει μία τριετή παράταση του 
χρόνου προσαρμογής, κάτι που ε- 
πισήμανε χθες και στον νέο υπουρ
γό Οικονομικών.

ΣΥΣΚ ΕΨ ΕΙΣ Οι νέοι υπουργοί 
με τα επιτελεία τους είχαν χθες 
μέχρι αργάτο βράδυ αλλεπάλληλες 
συσκέψεις για την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων στα νέα οικονομικά 
υπουργεία. Εντός των ημερών θα 
ανακοινωθούντα νέα πρόσωπα που 
θα στελεχώσουν την κρατική μη

χανή σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας, με 
ειδική βαρύτητα σε γενικούς και ειδικούς γραμ
ματείς. Καθοριστικό ρόλο έχει το αναβαθμισμέ
νο υπουργείο Οικονομικών που θα λειτουργήσει 
στα πρότυπα των αντίστοιχων υπουργείων στη 
Μ. Βρετανία και Γερμανία. Ετσι, η άσκηση δη
μοσιονομικής πολιτικής και η εποπτεία της κε
φαλαιαγοράς και των τραπεζών παραμένουν 
στον νέο υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακων
σταντίνου, ο όποιος από χθες εγκαταστάθηκε στη 
οδό Νίκης, στο κτίριο του παλαιού υπουργείου 
Οικονομίας.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επωμίζεται και το 
δύσκολο καθήκον των σκληρών διαπραγματεύ
σεων με τη Κομισιόν και τις ξένες αγορές. Στις 
αρμοδιότητες του, περιλαμβάνονται η σύνταξη 
και εκτέλεση του προϋπολογισμού, η εισοδημα
τική πολιτική, οι ΔΕΚΟ, η διαχείριση του δημο
σίου χρέους και ο ελεγκτικός και φορο- 
εισπρακτικός μηχανισμός.

Ερωτηματικό παραμένει ποιο υπουργείο θα

αναλάβει τις αποκρατικοποιήσεις, τις ΣΔΓΓ κ.ά. 
αν και οι πληροφορίες θέλουν να μένουν στο υ
πουργείο Οικονομικών.

ΑΓΟΡΑ - ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ Μ ΑΤΙΚΟ ΤΗ ΤΑ » Η  προώ
θηση της επιχειρηματικότητας και ο έλεγχος της 
αγοράς περνάει στο νέο υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο 
βασικά απορροφά όλες τις αρμοδιότητες του 
καταργημένου πλέον υπουργείου Ανάπτυξης 
μαζί με τον τομέα Εμπορίου πλην των τομέων της 
Ενέργειας και της Ερευνας - Τεχνολογίας καθώς 
και ένα μεγάλο κομμάτι του επίσης καταργημένου 
υπουργείου Ναυτιλίας.

Η νέα υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη δήλωσε 
όη οι αποφάσεις που θα καθορίζουν τις ακριβείς 
αρμοδιότητες και την κατανομή τους, ανάμεσα 
στους υφυπουργούς προωθούνται άμεσα, ξεκα
θάρισε όμως όη οι τομείς Βιομηχανίας, Εποπτεί- 
ας της Αγοράς, Ανταγωνισμού, Προστασίας του 
Καταναλωτή, Στήριξη των Μυτρομεσαίων Επι
χειρήσεων και προώθηση της επιχειρηματικό

τητας μένουν στον τομέα της ευθύνης της. Σης 
αρμοδιότητές της περνάει και το ΕΣΠΑ, που 
μέχρι σήμερα το χειριζόταν το παλαιό υπουργείο 
Οικονομίας. Η κ. Κατσέλη δήλωσε όητο γραφείο 
της θα βρίσκεται στον 6ο όροφο του πρώην υ
πουργείου Ανάπτυξης στη Μεσογείων. Σήμερα 
μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη -έδρα του υφυπουρ
γού Μάρκου Μπόλαρη- ενώ στη συνέχεια θα ε- 
πισκεφθεί το κτίριο του τομέα Εμπορίου στην 
πλατεία Κάνιγγος.

Η δήλωση της νέας υπουργού Αγροηκής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή 
όη η αρμοδιότητα του ελέγχου της αγοράς που 
αφορά στην παραγωγή τροφίμων από το χωρά
φι μέχρι το ράφι θα περάσει στο υπουργείο 
Αγροηκής Ανάπτυξης, δημιούργησε ερωτημα- 
ηκά σχεηκά με το αν το υπουργείο που επο
πτεύει θα λάβει αρμοδιότητες και από τον τομέα 
Εμπορίου, του παλαιού υπουργείου Ανάπτυξης. 
Η κ. Κατσέλη, πάντως, υπήρξε σαφής όη η 
Προστασία του Καταναλωτή είναι σης αρμοδι
ότητές της.

Η έκτακτη
συνάντηση γίνεται 

σήμερα το μεσημέρι 

στο Μέγαρο Μαξί

μου, προκειμένου 

να καταγραφεί 

η πραγματική 

δημοσιονομική 

κατάσταση 

της χώρας

Ναυτιλιακή 
πολιτική και 
γραμματεία 
Αιγαίου
»  Στο νέο υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνι
στικότητας και Ναυτιλίας 
περνούν όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με την 
ποντοπόρο ναυτιλία και 
την ναυτιλιακή πολιτική, 
επίσης η κ. Κατσέλη φαί
νεται να διατηρεί στις αρ
μοδιότητές της το χαρτο
φυλάκιο της ακτοπλοΐας 
με τους διαγωνισμούς 
για τις άγονες γραμμές. 
Επίσης, χθες διευκρινί
στηκε ότι η γενική γραμ
ματεία Λιμένων όσον α
φορά την εποπτεία των 
οργανισμών λιμένων 
(ΟΛΠ - ΟΛΘ ) περνάει στο 
χαρτοφυλάκιο του υ
πουργείου Οικονομίας. 
Στο υπουργείο Προστασί
ας του Πολίτη περνάει η 
εποπτεία του Λιμενικού 
Σώματος, η Διεύθυνση 
Ασφάλειας της Ναυσι
πλοΐας και το κομμάτι 
των λιμένων που αφορά 
την ασφάλεια.
Στο υπουργείο Εσωτερι
κών υπό τον υφυπουργό 
Ντίνο Ρόβλια συστήνεται 
η γενική γραμματεία Α ι
γαίου που θα διαχειρίζε
ται τα θέματα αρμοδιότη
τας του πρώην υπουργεί
ου Αιγαίου πλην των θε
μάτων της ακτοπλοΐας. 
Ερωτηματικό παραμένει 
αν στο υπουργείο Οικο
νομίας θα περάσουν το 
ΝΑΤ, ο Οίκος Ναύτη, η 
ναυτική εκπαίδευση και 
η ναυτική εργασία.
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ορκίστηκε 
η νέα
κυβέρνηαη

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρ
νησης χθες το πρωί είχε τα συ
νήθη χαρακτηριστικά όλων 
των αντίστοιχων τελετών που 
προηγήθηκαν στην διάρκεια 
της μεταπολίτευσης. Την άνε
ση των παλαιών και έμπειρων 
και την αμηχανία των νεοφώτι
στων οι οποίοι στην κυβέρνηση 
του Γιώργου Παπανδρέου απο
τελούν και την πλειοψηφία.
Τα μέλη του Υπουργικού Συμ
βουλίου έφτασαν στο Προεδρι
κό Μέγαρο στην Ηρώδου Αττι
κού με τα πόδια από τη Βουλή 
και με επικεφαλής τον πρωθυ
πουργό Γ. Παπανδρέου έδω
σαν ενώπιον του Κάρολου Πα- 
πούλια τον όρκο να σέβονται 
το Σύνταγμα και τους νόμους 
του κράτους.
Ο πρωθυπουργός πρώτος στη 
σειρά με το χέρι στο ευαγγέλιο, 
ορκίστηκε και ως υπουργός 
Εξωτερικών, ενώ ένα βήμα πί
σω του βρισκόταν ο αντιπρόε
δρος της κυβέρνησης Θ. Πά
γκαλος στα αριστερά του ο υ
πουργός Εσωτερικών, Αποκέ
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι
ακυβέρνησης Γ ιάννης Ραγκού- 
σης και δεξιά του ο υπουργός 
Αμυνας Ευάγγ. Βενιζέλος τους 
οποίους πλαισίωναν και τα υ
πόλοιπα μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ »  Πρώτος υπέ
γραψε το πρωτόκολλο ορκωμο
σίας ο Γ. Παπανδρέου και ακο
λούθησαν ο Γ ιάννης Ραγκού- 
σης και ο Γ. Παπακωνσταντί
νου οι πρώτοι τη τάξει υπουργοί 
για να τους διαδεχθούν κατά το 
πρωτόκολλο και οι υπόλοιποι 
υπουργοί και υφυπουργοί. 
Οπως και την προηγούμενη η
μέρα της ορκωμοσίας του ως 
πρωθυπουργού ο Γ. Παπανδρέ
ου είχε ένα ενδιαφέρον τετ α 
τετ με τον αρχιεπίσκοπο στο ο
ποίο κάλεσε στη συνέχεια και 
τον νέο υφυπουργό Παιδείας 
Γιάννη Πανάρετο, ο οποίος 
προφανώς θα αναλάβει και τις 
αρμοδιότητες που αφορούν στις 
σχέσεις πολιτείας και εκκλησί
ας. Η πλέον αμήχανη από τα 
νέα μέλη της κυβέρνησης ήταν 
η υπουργός Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Πράσινης Ανά
πτυξης Τίνα Μπιρμπίλη, η ο
ποία αφού υπέγραψε το πρωτό
κολλο ορκωμοσίας παρέλειψε 
να χαιρετίσει τον Κάρολο Πα- 
πούλια αλλά μετά τις «νουθεσί
ες» των παλαιοτέρων επέστρε
ψε για να διορθώσει την αβλε
ψία της. Η ίδια πάντως «έσπα
σε» και το σύνηθες dress code 
των κυριών της κυβέρνησης με 
την casual εμφάνισή της.

Με 144 νομοθετήματα της κυβέρνησης της Ν.Δ., ιδρύθηκαν συνολικά 695 νέες 

δημόσιες υπηρεσίες, συστήθηκαν 11.443 νέες θέσεις προσωπικού και συγκροτήθηκαν 

467 αμειβόμενες νέες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΧΕ ΣΤΗΣΕΙ Η Ν.Δ.

Εντολή για κατάργηοη 
467 επιτροπών στο ΔημόσιοΒιομηχανία συγκρότησης επι

τροπών με αμειβόμενα μέλη 
και ίδρυσης νέων δημόσιων 

υπηρε αιών για το βόλεμα ημετέρων 
είχαν στήσει οι υπουργοί της Ν.Δ. 
Με 144 νομοθετήματα της κυβέρνη
σης της Ν.Δ., ιδρύθηκαν συνολικά 
695 νέες Δημόσιες Υπηρεσίες, συ- 
στήθηι ταν 11.443νέες θέσεις προσω
πικού και συγκροτήθηκαν467 αμει
βόμενες νέες επιτροπές και ομάδες 
εργασίας. Σημειώστε τη λέξη νομο
θετήματα, γιατί υπάρχει και άγνω
στος αριθμός επιτροπών και μελών 
που βολεύτηκαν σε αυτές που ιδρύ
θηκαν με απλές υπουργικές αποφά
σεις! Μόνο για τις επιτροπές της 
πρώττ ς κατηγορίας, λοιπόν, από τις 
Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους προκύπτει όχι την τε
λευταία 5ετία ο προϋπολογισμός ε
πιβαρύνεται ετησίως συνολικά με 
222.228.679 ευρώ, καθώς και με ε
φάπαξ δαπάνη 75.272.900 ευρώ για 
την έναρξη λειτουργίας των νέων 
Υπηρεσιών. Σημειωτέον ότι στην 
παραπάνω καταγραφή των νέων 
υπηρεσιών, θέσεων, επιτροπών κ. 
λπ. δεν περιλαμβάνονται θέσεις και 
δαπάν ες που αφορούντους ευαίσθη
τους τ< ιμείς της Παιδείας και Υγείας- 
Πρόνοιας.

ΕΝΗΜ ΕΡΟΣ »  Για την κατάσταση 
αυτή ο Γ. Παπανδρέου ενημερώθηκε 
προ τον εκλογών από τον τότε αντι- 
πρόεδ ροτης Βουλής Φ. Πετσάλνικο, 
ο οποίος παρακολουθούσε κάθε 
σχετική διάταξη που περνούσε από 
τη Βουλή. Η έρευνα του βουλευτή 
Καστοριάς, ο οποίος την ερχόμενη 
εβδομ άδα αναμένεται να εκλεγεί στη 
θέση του προέδρου της Βουλής εξε

λίχθηκε σε δύο στάδια. Από την 
προσεκτική μελέτη των 63 πρώτων 
νόμων της κυβέρνησης μέχρι ταν 
Σεπτέμβριο του 2006 είχε ήδη εντο
πίσει την ίδρυση 309νέων Δημόσιων 
Υπηρεσιών, τη συγκρότηση430νέων 
αμειβόμενων Επιτροπών και Ομά
δων Εργασίας και τη σύσταση 5.812 
νέων θέσεων προσωπικού, με συνο
λική ετήσια επιβάρυνση των προϋ
πολογισμών κατά 123.698.791 ευρώ 
και εφάπαξ δαπάνη27.562.300ευρώ 
για την έναρξη λειτουργίας.

Ακολούθησε νέα έρευνα των 81 
νόμων που ψήφισε η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. από τον Οκιώβριοτου 2006 
έως τον Ιανουάριο του 2009. Στο 
διάστημα αυτό προστέθηκαν 386

Ο «Το πρώτο καθήκον σας εί
ναι να αποτυπώσετε το τι πα- 
ραλαμβάνετε, τι προβλήματα 
παραλαμβάνετε, διοικητικής, 
οικονομικής φύσης»

Ανηεξουσιαστές στην εξουσία 
και όχι απολογητές των αδυναμι
ών των υπουργείων τους κάλεσε 
να γίνουν τα νέα κυβερνητικά 
στελέχη ο πρωθυπουργός, Γ. Πα
πανδρέου. Στην πρώτη πανηγυ
ρική συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου τούς ζήτησε να ανα- 
δεικνύουν τα προβλήματα, να 
μην τα κρύβουν κάτω από το χα
λί, γιατί η παραδοχή και ο σω-

νέες Δημόσιες Υπηρεσίες, συστά- 
θηκαν 5.641 νέες θέσεις προσωπι
κού και συγκροτήθηκαν 37 νέες 
αμειβόμενες Επιτροπές. Από τις 
εκθέσεις του Γ ενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους προκύπτει ότι οι νέες 
υπηρεσίες, θέσεις κ.λπ., που δημι- 
ουργήθηκαν στο διάστημα αυτό, 
προκαλούν επιπλέον ετήσιες δαπά
νες σε 98.529.888 ευρώ, καθώς και 
εφάπαξ δαπάνη 47.710.600 ευρώ 
για την έναρξη λειτουργίας των.

ΕΡΩΤΗΣΗ »  «Με ερώτησή μου προς 
τον κ. πρωθυπουργό στις 14.9.2006 
και μετά από προσεκτική μελέτη 63 
νόμων, που είχε ψηφίσει η κυβέρνη
ση της ΝΑ από τον Απρίλιο του 2004

στός ορισμός τους αποτελούν και 
το ήμισυ της λύσης τους. «Εμείς 
οι ίδιοι εκπροσωπούμε τον πολί
τη, τα ατομικά του δικαιώματα 
αλλά και το συλλογικό δημόσιο 
συμφέρον. Και αυτό, προς τη διοί
κηση και όχι το αντίστροφο. Δεν 
είμαστε απολογητές της διοικητι
κής εξουσίας προς τον πολίτη. Θα 
μας ήθελε ο πολίτης ως αντιεξου- 
σιαστές στην εξουσία» είπε χαρα
κτηριστικά. «Το πρώτο καθήκον 
σας είναι να αποτυπώσετε το τι 
παραλαμβάνετε, η  προβλήματα 
παραλαμβάνετε, διοικητικής, οι
κονομικής φύσης, αλλά ακόμα 
περισσότερο πολιτικής προτεραι
ότητας του κάθε υπουργείου σας» 
επισήμανε στους υπουργούς του.

έως τον Αύγουστο του 2006» επιση
μαίνει ο Φ. Πετσάλνικος «είχα επι- 
σημάνει τη συνεχή διόγκωση του 
δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός σπάταλου κράτους 
και κατ' επέκταση την οικονομική 
επιβάρυνση του φορολογούμενου 
πολίτη». Η ερώτηση αυτή, όμως, 
ουδέποτε έλαβε απάντηση, όπως και 
όσες ακολούθησαν, παρά τις συνε
χείς καταγγελίες από τα στελέχη της 
τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Συγκεκριμένα την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας από τη 
ΝΑ ιδρύθηκαν: 5 νέα ΝΠΛΛ, 13 νέα 
ΝΠΙΔ, 5 νέες Εθνικές Αρχές, 4 νέες 
Γ ενικές Γ ραμματείες, 5 νέες Ειδικές 
Γ ραμματείες, 1 νέα Γ ενική Επιθεώ
ρηση, 9 νέες Γ ενικές Διευθύνσεις, 
102 νέες Διευθύνσεις, 232 νέα Τμή
ματα, 285 νέες Ειδικές Υπηρεσίες, 
30 νέα Αυτοτελή Γ ραφεία και 4 νέα 
Κέντρα και Ινσητούτα.

© Ακόμη, συγκροτήθηκαν: 435 
νέες Επιτροπές και 32 νέες Ομάδες 
Εργασίας και συστήθηκαν: 172 νέες 
θέσεις Συμβούλων-Συνεργατών σε 
Υπουργεία και Διοικήσεις Οργανι
σμών, 659 νέες θέσεις Ειδικού Προ
σωπικού, 3.210 νέες θέσεις Διοικη
τικού Προσωπικού, 3.300νέες θέσεις 
ειδικής 3ετούς σύμβασης, 16 νέες 
θέσεις Αναπληρωτών Προϊσταμέ
νων και Διευθυντών Υπουργείων, 
52 νέες θέσεις μελών Δ.Σ. Οργανι
σμών και Ταμείων και 4.029 θέσεις 
Αγροφυλάκων.

Μ ΕΤΡΟ  »  Ο Γ. Παπανδρέου απο
φάσισε έτσι να θέσει το θέμα στην 
πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουρ
γικού συμβουλίου. «Σε ό,τι αφορά 
ένα πρώτο μέτρο, θα ζητήσω απ’ ό-

«Αντιεξουσιαστές στην εξουσία»
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λους σας, στα υπουργεία σας, να 
ζητήσετε ττς παραιτήσεις όλων των 
επιτροπών που υπάρχουν, γιατί ξο
δεύονται τεράσπα ποσά ουσιαστικά 
για κομματικής φύσης επιτροπές, με 
παχυλές αμοιβές». Ο πρωθυπουργός 
προχώρησε ένα ακόμη βήμα. Ζήτη
σε από τους υπουργούς του να καλέ- 
σουν όλες τις επιτροπές «με την 
παραίτησή τους να σας παραδώσουν 
και τον απολογισμό του έργου τους, 
για να έχουμε μια αξιολόγηση και 
για το π  έργο παράγουν». Ακολού
θως θα ληφθεί η απόφαση ποιες επι
τροπές θα καταργηθούν οριστικά και 
ποιες θα περάσουν και στη νέα επο
χή. Αν βεβαίως κάποιες απ’ αυτέςτις 
επιτροπές είναι απαραίτητες, μπο- 
ρούνναεπανασυσταθούνμε απόφα
σή σας.

Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΓΜ Α Τ Α  Ενδεικτικά 
αναφέρονται ορισμένα παραδείγμα
τα αμειβόμενων Επιτροπών και 
Ομάδων Εργασίας που οδεύουν προς 
κατάργηση:

Ο 56 Επιτροπές (1 ανά νομό) για 
την κατάρτιση πινάκων κατάταξης 
υποψηφίων για την απευθείας πρό
σληψη προσωπικού (ν. 3345/2005) 
(ΥΠΕΣ).

Ο 3μελείς Επιτροπές (απροσδι
όριστος αριθμός) για συνεντεύξεις

α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  υ π ο ψ η φ ίω ν . 
(ν.3320/2205) (ΥΠΕΣ).

0 1 3  Επιτροπές για τον προσδι
ορισμό των αναγκών σε εργατικό 
δυναμικό από υπηκόους τρίτων 
χωρών (ν.3386/2005) (ΥΠΕΣ).

Ο 13 Επιτροπές (1 ανά Περιφέ
ρεια) για τη σκοπιμότητα άσκησης 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστη
ριότητας υπηκόων τρίτων χωρών. 
(ν.3386/2005) (ΥΠΕΣ).

0 5 6  Επιτροπές γιατηνπαρακο- 
λούθηση  του π ρ ογρά μ μ α τος 
«ΘΗΣΕΑΣ» (ν. 3274/2004) (ΥΠΕΣ).

Ο Επιτροπή για την κρίση συμ
βατότητας δράσεων των Ν.Α. (ν. 
3345/2005) (ΥΠΕΣ).

Ο Συμβουλευτική Επιτροπή 
(25μελής) για εκτέλεση προγράμμα
τος «Διοικητική Μεταρρύθμιση2007- 
2013 για επιστημονική στήριξη προ
γράμματος (ν. 3731/2008),(ΥΠΕΣ),

Ο 33 Ομάδες σχεδιασμού προ
γράμματος για το σχεδίασμά του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανά
πτυξης (ν.3312/2005) (Υπ. Οικονομί
ας).

Ο  Αύξηση των μελών των 56 
Επιτροπών Μετανάστευσης (1 ανά 
νομό), (ν. 3386/2005)(ΥΠΕΣ).

Ο Επιτροπή για την υποβοήθηση 
του έργου παρακολούθησης της 
Μ ετανασ τευτικής Π ο λ ιτικ ή ς

»  0 Γ. Παπανδρέου απο
φάσισε να θέσει το 
θέμα των επιτροπών 
στην πρώτη συνεδρί
αση του νέου υπουρ
γικού συμβουλίου. 
«Θα ζητήσω απ' 
όλους σας, στα 
υπουργεία σας, να ζη
τήσετε τις παραιτή
σεις όλων των επι
τροπών...»

(ν.3386/2005) (ΥΠΕΣ).
© Επιτροπή Προγράμματος 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ν. 3345/2005) 
(ΥΠΕΣ),

© Επιτροπή Συντονισμού Δρά
σεων, (ν. 3345/2005) (ΥΠΕΣ),

© Επιτροπή για καταγραφή προ
βλημάτων από άσκηση ελέγχου 
νο μ ιμ ότη τα ς δ α π α ν ώ ν  Ν.Α. 
(ν.3448/2006) (ΥΠΕΣ).

© Επιτροπή για την ανημετώπτ- 
ση ζητημάτων από εφαρμογή προ
ληπτικού ελέγχου Ελεγκτικού Συ
νεδρίου (ν. 3448/2006), (ΥΠΕΣ).

© Επιτροπή Προώθησης Διαρ- 
θ ρ ω τ ικ ώ ν  μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ εω ν  
(ν.3371/2005) (Υπ. Οικονομίας),

© Επιτροπή εξέτασης ενδικοφα- 
νώ ν προσφυγών (ν.3325/2005) 
(ΥΠΑΝ),

© Επιτροπές εμπειρογνωμόνων 
στη Γ.Γ. Καταναλωτή (Οι αμοιβές 
εξαρτώνται από τον αριθμό των επι
τροπών και των μελών-ύστερα από 
ΚΥΑ). (ν. 3587/2007), (ΥΠΑΝ).

© Επιτροπή για την παρακολού
θηση της εκπλήρωσης των στόχων 
του ιδρυόμενου Παρατηρητηρίου 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας, 
(Ν.3577/2007) (ΥΠΕΠΘ),

© 13 Αγρονομικά Συμβούλια 
(ν.3585/2007) (ΥΔΤ).

Όσοι είχαν πάρεργο σε αυτές π ς 
επιτροπές θα δουν την πόρτα της ε
ξόδου από τα δημόσια ταμεία, ενώ 
στην περίπτωση που σε κάποιες υ
πηρεσίες εντοπιστούν κανονικοί υ
πάλληλοι, αυτοί θα αξιοποιηθούν σε 
άλλα καθήκοντα. Στόχος της νέας 
κυβέρνησης δεν είναι απλά να κόψει 
χρήματα, αλλά να αυξήσει και το 
παραγόμενο προϊόν, σε όφελος των 
φορολογούμενων πολιτών.

Συνήγορος ίου Πολίτη

Συμβουλές στο 
νέο υπουργικό 
συμβούλιο
»  0 κ. Καμίνης επισήμανε 
όχι «είναι πρώτιστο καθήκον 
Π επίδειξη εμπιστοσύνης 
στη δημόσια διοίκηση»

Προτροπή στον Γ. Παπανδρέ
ου και τη νέα κυβέρνηση να 
εμπιστευτούν τη δημόσια 

διοίκηση απηύθυνε ο Συνήγορος 
του Πολίτη Γιώργος Καμίνης χθες 
στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, όπου εκλήθη από 
τον πρωθυπουργό σε μια συμβολική 
όσο και ουσιασηκή κίνηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπερα
σπίστηκε το δυναμικό της δημόσιας 
διοίκησης για την οποία όπως ανα
γνώρισε είναι «ευνουχισμένη, φο
βισμένη και ευθυνόφοβη» αλλά δεν 
φάνηκε να συμμερίζεται την παγιω- 
μένη αντίληψη ότι ε ίν α ι« ανίκανη 
να διεκπεραιώσει και να υποστηρί
ξει το έργο της».

Ο κ. Καμίνης επισήμανε ότι 
«είναι πρώτιστο καθήκον η επίδειξη 
εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκη
ση» και συνέστησε ευθέως τους 
νέους υπουργούς να εμπιστευτούν 
τη δημόσια διοίκηση «και με λίγη 
υπομονή θα δουν τα στε
ρεότυπα να ανατρέπο- 
νται». Παρέπεμψε ουσι
αστικά για απαντήσεις 
και λύσεις σε πολλά από 
τα ακανθώδη ζητήματα 
που ταλαιπωρούν τους 
πολίτες στη συναλλαγή 
τους με το κράτος στην 
ετήσια έκθεση του Συνη
γόρου του Πολίτη, που 
όπως είπε αποτελεί την 
«ακτινογραφία» της δη
μόσιας διοίκησης.

Α ΙΧΜ Ε Σ »  Αφήνοντας ευδιάκριτες 
ατχμές για το πώς αντιμετωπίστηκαν 
οι επισημάνσεις του Συνηγόρου του 
Πολίτη στα 11 χρόνια της θητείας 
του «ανεξαρτήτως κυβερνήσεως» 
ανέφερε ότι η «αρχή στερείτο θεσμι
κών συνομιλητών, καθώς οι προτά
σεις της δεν εισακούγονταν, επειδή 
συχνά έθεταν «τον δάκτυλον επί τον 
τύπον των ήλων» ». Οσον αφορά στο 
δέον γενέσθαι σημείωσε όη πρέπει 
να οριοθετούνται και να υιοθετού
νται βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθε
σμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι 
από τη διοίκηση και η παρακολού
θηση της υλοποίησής τους πρέπει 
να είναι ανεξάρτητη από τις κυβερ
νητικές αλλαγές. «Η δημόσια διοί
κηση πρέπει να είναι χειραφετημέ

νο Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και 
ο κ. Καμίνης επισήμαναν ότι η 
συνεργασία της πολιτείας με την 
Αρχή θα είναι στενή

νη, όχι αυτονομημένη, ενώ δεν είναι 
δυνατόν κάθε κυβερνητική αλλαγή 
να ισοδυναμεί με μια «μικρή Μετα
πολίτευση»» σημείωσε χαρακτηρι
στικά και εκτίμησε όη οι εξαγγελίες 
του Γ. Παπανδρέου για ριζικές τομές 
στη διοικητική διάρθρωση της χώ 

ρας, θα επιτρέψει την ε
ξοικονόμηση πόρων και 
τον εξορθολογισμό της 
δημόσιας διοίκησης.

ΑΝΑΓΚΗ/ ) Στην εισήγη
σή του αναφέρθηκε και 
στην ανάγκη ανημετώ- 
πισης της παράνομης 
μετανάστευσης εκημώ- 
ντας όη πρέπει να οριο- 
θετηθεί η έννο ια  του 
πολιηκού ασύλου, να α
σκηθεί πίεση σης ευρω
παϊκές χώρες ώστε να 

επιμεριστεί το βάρος, να καταγρα- 
φούν οι μετανάστες αν και σημείω
σε όη «δεν μπορεί να δοθεί το μή
νυμα όη  όποιος έρχεται εδώ, νομι
μοποιείται». Παράλληλα όσον αφο
ρά στα ΚΕΠ πρότεινε τη μετατροπή 
τους σε «υπηρεσία μιας στάσης», 
ενώ για τη διαφάνεια ανέφερε όη 
αυτή ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στη διοίκηση.

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και 
ο κ. Καμίνης επισήμαναν όη η συ
νεργασία της πολιτείας με την Αρχή 
θα είναι στενή και ο Συνήγορος του 
Πολίτη θα είναι αρωγός με εξειδι- 
κευμένη ενημέρωση για τα προβλή
ματα που υπάρχουν σε κάθε υπουρ
γείο και αφορούν στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη.

Ο Συνήγο
ρος του Πολίτη 

υπεραοπίστηκε το 

δυναμικό της δημό

σιας διοίκησης για 

την οποία όπως ανα

γνώρισε είναι 

«ευνουχισμένη, φο

βισμένη και 

ευθυνόφοβη»
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Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του νέου υπουργού Οικονομικών με τις 

Βρυξέλλες ώστε να διασφαλιστεί επιπλέον χρόνος, πέραν του 2010 για τη μείωση του ελλείμματος κάτω του 
3% του ΑΕΠ. Μέσα στις επόμενες μέρες κλιμάκιο της Κομισιόν αναμένεται στην Αθήνα, σε προγραμματισμένη 

επίσκεψη, στην οποία θα έχει συνάντηση με τον νέο υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Παράιαοη για μείωοη 
του ελλείμματος 
έως και το 2012

ΤΟΥ Γ. ΔΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Τη χορήγηση διετούς παράτασης ττην 
Ελλάδα, δηλαδή έως το τέλος του 2012, 
ώστε να μειώσει το έλλειμμα κάτω του 

3% του ΑΕΠ θεωρούν βέβαιη κοινοτικές πτιγές 
σας Βρυξέλλες. Το εύρος βέβαια της παράτα σης 
που θα ζητήσει και θα πάρει τελικά η Ελλάδα 
θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των διαπραγ
ματεύσεων με τον επίτροπο κ. Αλμούνια και 
τους άλλους κοινοπκούς εταίρους και θα ε ίναι 
συναφής προς τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει 

η χώρα για το χρόνο επισιρο- 
φής του ελλείμματος κάτω από 
το 3%. Μέσα στις επόμενες 
μέρες κλιμάκιο της Κομισιόν 
αναμένεται στην Αθήνα, σε 
προγραμματισμένη επίσκεψη, 
στην οποί α θα έχει συνάνι ηση 
με το νέο υπουργό Οικονομι
κών Γ. Παπακωνσταντίνου. 
Την πρώτη του επαφή με τον 
αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο 
αναμένεται να έχει ο κ. Παπα
κωνσταντίνου στις 19 ■ 20 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων Ευπ^ΐΌΐ,ιρ - 
ΕοοΕίη.

Εηισημαίνεται παράλλ ηλα 
πως στις 26 - 27 Οκτωβρίου 
αναμένεται η άτυπη σύνοδος 
των Υπουργών Εξωτερικών, 
ενόψει της συνόδου κορυφής 
στις 29 - 30 Οκτωβρίου. Οι 
συνεχείς αναθεωρήσεις του 
ελλείμματος στην Ελλάδα, το 
οποίο σύμφωνα με τις τελευ
ταίες προβλέψεις της ΤτΕ ί σως 
οδεύει προς το 10% του ΑΕΠ, 
από περίπου 5,7% πέρσι, έχουν 
θορυβήσει τις Βρυξέλλες που 
περιμένουν τελικές προβλέ

ψεις καταρχήνγιατο ύψος του φετινού ελλείμ
ματος και για τη στρατηγική μείωσής του 

Πάντως η δραματική επιδείνωση του ελ
λείμματος στην Ελλάδα καθιστά επιβεβλημέ
νη τη λήψη επιπλέον χρόνου, πέραν δηλαδή 
του 2010 για τη μείωσή του κάτω του 3% του 
ΑΕΠ. Κοινοτικές πηγές θεωρούν βέβαιη την 
χορήγηση παράτασης μέχρι τα τέλη του 2012

ακριβώς επειδή, λένε, όλες οι μεγάλες οικο
νομίες της ευρωζώνης βρίσκονται και θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται για πολλά χρόνια 
στο «κόκκινο» και η Ελλάδα δεν μπορεί να 
αποτελέσει εξαίρεση.

Η χορήγηση παράτασης προβλέπεται από 
τη σχετική κοινοτική διαδικασία μόνο που η 
Ελλάδα από το άρθρο 104 παρ. 7 που βρίσκεται 
σήμερα, θα μεταφερθεί στο άρθρο 104 παρ. 9 
που προβλέπει στενή κοινοτική εποπτεία, στά
διο στο οποίο θα βρεθούν και άλλες χώρες, 
πιθανότατα και η Γαλλία. Εάν η Ελλάδα εκφρά- 
σει στο μέλλον και νέα αδυναμία εκπλήρωσης 
των προθεσμιών που θα ορίσει το ΕσοΕίη, μπο
ρεί να υποστεί σοβαρές ποινές όπως είναι η α
ναστολή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων 
από το Ταμείο Συνοχής καθώς και η ενδεχόμε
νη επιβολή προστίμου.

Κ Α Ι Α Λ Λ Ε Σ  ΧΩ ΡΕΣ »  Ο δημοσιονομικός ε- 
κτροχιασμός δεν είναι βεβαίως μόνο ελληνικό 
φαινόμενο. Οι οικονομίες όλων σχεδόν των 
χωρώντης ευρωζώνης θα βρεθούν σύντομα υπό 
κοινοτική επιτήρηση εξαιτίας της έντασης και 
της διάρκειας της κρίσης. Ήδη οκτώ ακόμη 
χώρες-μέλη της ΕΕ ενημέρωσαν την Κομισιόν 
ότι τα ελλείμματά τους θα υπερβούν το 3% του 
ΑΕΠ τους το 2009. Αυτό σημαίνει ότι 13 από τις 
16 χώρες της ευρωζώνης θα βρεθούν σύντομα- 
μέσα στους λίγους επόμενους μήνες- σε καθε
στώς επιτήρησης. Όπως ανακοίνωσε χθες η 
Κομισιόν, ύστερα από σχετική εισήγηση του 
αρμόδιου επιτρόπου κ. X. Αλμούνια, αποφάσισε 
να ενεργοποιήσει την πρώτη φάση (άρθρο 104 
παρ. 3) της διαδικασίας περί υπερβολικού ελ
λείμματος για την Γερμανία, την Αυστρία, το 
Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Πορτογα
λία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Από την 
περασμένη άνοιξη σε κοινοτική επιτήρηση έ
χουν τεθεί η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γ αλλία και η 
Ιρλανδία ενώ το Σεπτέμβριο προστέθηκε και η 
Μάλτα. Εκτός κοινοτικής επιτήρησης βρίσκο
νται η Κύπρος, η Φινλανδία και το Λουξεμβούρ
γο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελικά θα την α
ποφύγουν αφού τα δημοσιονομικά δεδομένα 
αλλάζουν διαρκώς σε όλη την Ε.Ε.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου 
Τύπου του κ. Αλμούνια οι οκτώ χώρες για τις 
οποίες κινήθηκε χθες η διαδικασία περί υπερ
βολικών ελλειμμάτων, ενημέρωσαν οι ίδιες την 
Κομισιόν ότι τα δημόσια ελλείμματά τους θα

Συνάντηση 
με Αλμούνια

Ο Ο νέος υπουργός
Οικονομικών 
θα έχει επαφές 
με τον X. Αλμούνια 
στις 19-20 
Οκτωβρίου στις 
συνεδριάσεις του 
ΕϋΓοηΐ'οιιρ και 
ΕοοΠη στο 
Λουξεμβούργο.

Σε καθεστώς 
επιτήρησης

Ο Οκτώ ακόμη
χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης 
μεταξύ των οποίων 
η Γερμανία θα 
βρεθούν σε 
καθεστώς 
επιτήρησης.

»  Δύσκολη η αποστολή του νέου υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου

ξεπεράσουν το 2009 το ανώτατο όριο του 3% του 
ΑΕΠ τους που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Όπως δε παραδέχθηκαν, η υπέρβαση αυτή δεν 
θα είναι προσωρινή και κατά συνέπεια δεν 
μπορούν ν’ αποφύγουν την ένταξή τους στην 
κοινοακή επιτήρηση.

Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ Ι Α  »Σύμφω να με την κοινοτική 
διαδικασία η Επιτροπή θα υποβάλει τις σχετικές 
εκθέσεις της για κάθε χώρα στην Οικονομική 
και Δημοσιονομική Επιτροπή της Ένωσης για 
ναγνωμοδοτήσειεπ’ αυτών.

Στη συνέχεια δε θα ακολουθήσουν οι συστά
σεις του κ. Αλμούνια προς το Συμβούλιο των 
Υπουργών (ΕοοΕίη) για τα χρονοδιαγράμματα 
συμμόρφωσής τους. Η χρονική προθεσμία επι
στροφής σε ελλείμματα της τάξης του 3% θα 
προσδιορισθεί χωριστά για κάθε μία χώρα με 
κριτήρια το ύψος του ελλείμματος της αλλά και 
τη σοβαρότητα της ύφεσης στην οποία έχει ει- 
σέλθει η οικονομία της. Απαντώντας σε ερωτή
σεις δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του κ. 
Αλμούνια διευκρίνισε ότι αυτές οι οκτώ χώρες 
θα τεθούν σε κοινοτική επιτήρηση το 2010 ενώ 
οι πέντε χώρες που βρίσκονται ήδη σε επιτήρη
ση (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) θα ακο
λουθήσουν κανονικά την διαδικασία που συμ- 
φωνήθηκε στο ΕοοΕίη του Ιουνίου. Η Ελλάδα, 
τότε, ανέλαβε την υποχρέωση στο ΕοοΕίη να 
μειώσει το έλλειμμά της φέτος στο 3,7% του ΑΕΠ 
και κάτω του 3% έως τα τέλη του 2010.

ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΠ

Δυσοίωνες
προβλέψεις
»  Σε ιδιαίτερα δυσοίωνες 
προβλέψεις για τη δημοσι
ονομική κατάσταση στην 
Ελλάδα προβαίνουν οι ξέ
νοι οργανισμοί. Ειδικότερα 
η Standard & Poor's εκτι
μά πως το έλλειμμα στη δι
ετία 2009 - 2010 θα κινη
θεί στην περιοχή του 7,3% 
του ΑΕΠ και θα παραμείνει 
άνω του 3%, συγκεκριμένα 
στο 5,5%, και τη διετία 
2011 - 2013.
Δραματικές είναι οι εκτι
μήσεις και για το δημόσιο 
χρέος, για το οποίο προ
βλέπει εκτίναξη στο 120% 
του ΑΕΠ το 2013, από 93% 
του ΑΕΠ πέρσι. Αναμένει 
δηλαδή αύξηση 27 ποσο
στιαίων μονάδων του ΑΕΠ, 
που σημαίνει πρακτικά επι
πλέον χρέος περίπου 65 
δισ. ευρώ.


