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Ερχονται αλλαγές σε 
Γραμματείες και ΔΕΚΟ
Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα τοποθετηθούν οι νέοι γενικο ί γραμματείς. 
Προκηρύχθηκαν ήδη μέσω ¡πίθτπθΐ οι διαγωνισμοί για τις θέσεις > σελ. 5

Ο
M A R F IN  EGIMATIA  

B A N K

Στα 2 9 2  δισ. το χρέος - Αγγίζει το 1 0 %  το έλλειμμα - Πτώση 1 ,5 %  του ΑΕΠ

Αρχή με 6 οικονομικά μέτρα
Παγώνουν οι ημιυπαίθριοι-Ισχύει το ΕΤΑΚ

Ο Ξεκινά διάλογος για ριζικές 
αλλαγές στη φορολογία

Ο Ενεση ρευστότητας στην αγορά 
με κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ

Ο Προωθείται άμεσα το νομο
σχέδιο για τους δανειολήπτες

Ο «Πράσινο φως» για αλλαγές 
στη ρύθμιση για απόσυρση Ι.Χ.

Ο Κανονικά θα ισχυσει η καταβολή 
της έκτακτης εισφοράς

Ο Ισχύει για φέτος το ΕΤΑΚ. Ακυρώ
νεται η ρύθμιση για ημιυπαίθριους

> σελ. 4-5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

Αυξάνονται 
τα κονδύλια 
για δημόσιες 
επενδύσεις
0 πρωθυπουργός θα παρουσιάσει κα
τάλογο με 40  μέτρα στις προγραμ
ματικές δηλώσεις του > σελ. 14

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Εμφραγμα» 
στο εμπόριο 
από την απεργία 
στον ΟΛΠ
Ο Σε νέες απεργιακές

κινητοποιήσεις από σήμερα

Ο Την παρέμβαση της κυβέρνησης 
ζητούν 14 επαγγελματικές 
ενώσεις και επιμελητήρια

© Συνάντηση με την υπουρνό 
Οικονομίας, Λ. Κατσέλη, ζητούν 
οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ

Σοβαρά προβλήματα στην ομαλή 
τροφοδοσία της αγοράς άρχισαν να 
παρατηρούνται ήδη από τη συνεχι
ζόμενη απεργία των εργαζομένων 
στον ΟΛΠ. Το πρόβλημα μεγεθύνε
ται και από το γεγονός ότι οι επιχει
ρήσεις αυτή την περίοδο πραγματο
ποιούν το 60%  του συνολικού τους 
τζίρου. Οι φορείς της αγοράς ζη
τούν την άμεση λύση στο πρόβλημα 
και σημειώνουν πως αν η κατάστα
ση αυτή παραταθεί θα υπάρξει ακό
μη και πρόβλημα βιωσιμότητας σε 
κάποιες επιχειρήσεις > σελ. 9

ζεπέρασε και τις 2.750 μονάδες - Σε νέο υψηλό δωδεκαμήνου

«Απογειώνει» τον Δείκτη 
η έντονη ζήτηση για μετοχές

Ο Εντονο το ενδιαφέρον για κρατικές τράπεζες 
με την ATE να ενισχύεται 10,37% και το ΤΤ 6,60%

© «Επιθετικές» αγορές κυρίως από ξένους επενδυτές 
στις τράπεζες, οι οποίες επειαάθηκαν και σε άλλους 
κλάδους του ταμπλό. Αγγιξε τα 300 δισ. ο τζίρος

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Οκτωβρίου του 2008 βρέθηκε χθες 
ο Γενικός Δείκτης, με τους ξένους να κυριαρχούν για μία ακόμη 
συνεδρίαση. Ξεχώρισαν Τράπεζα Κύπρου και Eurobank > σελ. Α1

Ζ. Κ. Τρισέ: Ερχεται 
η ανάκαμψη στην Ε.Ε.
© Οι κεντρικές ασιατικές τράπεζες αγόραζαν μαζικά 

δολάρια με στόχο την επιβράδυνση της πτώσης του

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε ότι η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει, ωστό
σο οι ρυθμοί είναι ιδιαίτερα βραδείς και κάλεσε τις κυβερνήσεις να 
προχωρήσουν ταχύτατα στη δημοσιονομική εξυγίανση > σελ. 12,13

Γενικός Δείκτης

σε μονάδες 

2.800 

2.600

I Φ Μ Α Μ I I Α Σ

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ανάσα στη 
ναυτιλία αν 
ακυρωθεί το 
50% των υπό 
κατασκευή 
πλοίων
Ανάκαμψη όχι νωρίτερα από το 
2011 βλέπουν οι εκπρόσωποι 
των εφοπλιστών > σελ. 11

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Παρέμβαση 
Ε.Ε. για 
τον φραγμό 
στην αγορά 
μετοχών 
της ΔΕΗ
Προ των πυλών του Ευρωδικα- 
στηρίου το ελληνικό δημόσιο για 
τις μετοχές της ΔΕΗ > σελ. 8
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τώρα είναι 
η ευκαιρία

Μ ε την ελληνική οικονομία να έχει εισέλθει σε 
βαθιά ύφεση, είναι απολύτως αναγκαίο να υ

λοποιηθούν άμεσα όλες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης 
ώστε να ανακοπεί η αρνητική πορεία της πραγμο τικής 
οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών.

Χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες του νέου υπουργείου 
Οικονομικών αναθεώρησαν εκ νέου την πρόβλεψη 
για τον ρυθμό ανάπτυξης φέτος. Προβλέπουν α| >νητι- 
κό ρυθμό, συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,5%, όταν 
μόλις πριν περίπου δέκα ημέρες η πρόβλεψη ήτι ιν για 
αρνητικό ρυθμό 0,9%.

Όπως έγινε γνωστό, επίσης χθες, το δημόσιο χρέος 
εκτινάχθηκε στα 292,3 δισ. ευρώ στο τέλος του πρ ώτου 
εξαμήνου, αυξημένο κατά 10 δισ. σε σχέση με το α' 
τρίμηνο.

Το δε δημοσιονομικό έλλειμμα σύμφωνα με το στοι
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος, προσεγγίζει το 10%, 
δηλαδή είναι περίπου διπλάσιο από την επίσημη 
πρόβλεψη που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
κυβέρνηση της ΝΔ λίγες μέρες πριν τις εκλογές!..

Η κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου, όπως προ* ύπτει 
και από τις πρώτες δηλώσεις των αρμοδίων υποτ ργών 
έχει σχημάτισα σχεδόν πλήρη εικόνα για τη δραμα
τική και συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση της οικο
νομίας και όπως φαίνεται άμεσα θα υπάρξουν σημα
ντικές παρεμβάσεις.

Οι κυβερνητικές κινήσεις φαίνεται ότι πρωτ στως 
στοχεύουν, πρώτον, στην αποκατάσταση της τρωί είσας 
αξτοπτστίας ένανττ των ξένων αγορών κατ της Ευρω
παϊκής Επττροπής και δεύτερον, στην τόνωση της 
ρευστότητας στην αγορά κατ της παραγωγικής ί διαδι
κασίας. Στο πλαίσιο αυτό η ξεκάθαρη εντολή του 
πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου για κατάργηση ε
κατοντάδων επιτροπών στο δημόσιο δίνει ένα τ αφές 
μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας, σης διεθνείς α’ ̂ ορές 
και στην ΕΕ γτα την αποφαστσττκότητα που θα ει ττδεί- 
ξετ για την εξυγίανση του δημοσίου τομέα, την α' πτμε- 
τώπιση της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης

Παράλληλα η κυβέρνηση σχεδιάζει να υλοποιήσει 
μέτρα για την προστασία των πολττών κατ των ει ηχετ- 
ρήσεων που δοκτμάζοντατ από την κρίση.

Αλλά αυτά τα μέτρα είναι ακόμη σε θεωρητικ ή επί
πεδο και το μόνο που δημιουργούν είναι ένα θετικό 
κλίμα στην αγορά. Ωστόσο, σ’ αυτή τη φάση χρειάί ονται 
επιπροσθέτους και μέτρα που θα κάνουν πράξι την 
υπόσχεση για επανεκκίνηση της οικονομίας. Τώρα 
είναι η ευκαιρία...
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^  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΜΟΝΑ

[Το βαρόμετρο της ημέρας]
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Αποκατάσταση της αξιοπιστίας έναντι των 
ξένων αγορών και της Κομισιόν, προτε
ραιότητα της κυβέρνησης. (Σελ. 3)

δηλώσεων της κυβέρνησης. (Σελ. 8) Ν.Δ.

ΦΟΡΟΙ

Θα ισχύσουν κανονικά όλα τα φοροει- 
σπρακτικά μέτρα που επέβαλε η Ν.Δ. και 
αφορούν τον προϋπολογισμό του 2009. 
(Σελ. 4)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεράστια προβλήματα προκαλεί στις επι
χειρήσεις η παρατεινόμενη απεργία στο 
λιμάνι του Πειραιά. (Σελ. 9)

Κινήσεις τακτικής από τους τρεις εν δυ
νάμει υποψήφιους για την αρχηγία της 
Ν.Δ. (Σελ. 35)

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

Παγώνει η ρύθμιση για την τακτοποίηση 
των ημιυπαίθριων χώρων. (Σελ. 5)

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Πρωταθλητής στους ρυθμούς ανάπτυξης 
η νεοσύστατη δημοκρατία του Κοσόβου, 
ουραγός η Ρουμανία στα Βαλκάνια. (Σελ. 
ΙΟ)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκαλύψεις - βόμβα του Π. Δούκα για 
την υπόθεση του Βατοπεδίου. (Σελ. 36)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αλλαγές στο σύστημα ανάθεσης των
δημόσιων έργων. (Σελ. 6)

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σύγχυση για τις αρμοδιότητες που αφο
ρούν την ακτοπλοΐα, μεταξύ των υπουρ
γείων Οικονομίας και Υποδομών. (Σελ. 
Π )

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παγώνει η διαδικασία αδειοδότησης των 
κολεγίων. Στο τραπέζι και πάλι η όλη δια
δικασία. (Σελ. 37)

ΓΡΙΠΗ

Ανατροπή στο Εθνικό Σχέδιο για την α
ντιμετώπιση της γρίπης, με αυστηρότε
ρους ελέγχους στα σχολεία. (Σελ. 38)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

-εκίνησε η απογραφή στα ασφαλιστικά 
ταμεία εν όφει της προγραμματικών

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια ο Ζαν 
Κλοντ Τρισέ. (Σελ. 12)

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Απαλλαγή για την αγορά πρώτης κατοι
κίας στους έγγαμους. (Σελ. 39)

Στον παλμό της ημέρας
Η Ν.Δ. κατέρρευσε, αλλά οι υποψήφιοι 
για την αρχηγία πληθαίνουν

Ο ημερήσιος

ο καιρός

[θα συμβούν σήμερα]
Π Ο ΛΓΠ ΚΗ

[12 :00 ] Συνεδριά
ζει η Οργανωτική 
Επιτροπή για το έ
κτακτο συνέδριο 
της Ν.Δ., στα κε
ντρικά γραφεία του 
κόμματος (Ρηγίλ- 
λης 18).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[01 :30 ] Ο Γ. Πα- 
κακωνσταντίνου 
και ο Φ. Σαχινίδης 
θα συναντηθούν 
με τον Γ. Προβό- 
πουλο.

Μουσική
[22t30] Μουσική βραδιά με τους 
David Lynch και Θοδωρή Ρέλλο σε 
πρωτότυπες jazz-world αναζητή
σεις, μαζί με άλλους πέντε μουσι
κούς («Αυλαία», Αγίου Ορους 15 & 
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός).

2?C-25°C

ΣΗΜΕΡΑ
Αίθριος και
ρός στη βό
ρεια, δυτική 
και κεντρική 
Ελλάδα, το Αι
γαίο και την 
Κρήτη. Οι άνε
μοι στο Αιγαίο 
θα πνέουν βό
ρειοι, βορειο
δυτικοί μέτριοι 
και στο Ιόνιο 
ασθενείς.
ΑΤΤΙΚΗ 
Γενικά αίθριος 
καιρός. Οι ά
νεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 
μποφόρ και στα ανατολικά 4  
με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία 
θα κυμανθεί από 16 μέχρι 29 
βαθμούς.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα 
πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρα 
σία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 
27 βαθμούς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[12 :00 ] Ανακοι
νώνονται από την 
ΕΣΥΕ τα στοιχεία 
γ ια τις εμπορευμα- 
τικές συναλλαγές 
της χώρας τον Αύ 
γουστο.

[12:30] Ανακοι
νώνονται από την 
ΕΣΥΕ τα στοιχεία 
για την οικοδομική 
δραστηριότητα τον 
περασμένο Ιούλιο.

[22 :30] Η πενταμελής μπάντα 
Carousel περιπλανιέται στη Μεσό
γειο υπό τους ήχους του μαντολί
νου, της κιθάρας, των κρουστών και 
του ακορντεόν («Μπαράκι του Βα
σίλη», Διδότου 3, Κολωνάκι).

ΕΥΡΩΠΗ
Νεφώσεις στα 
βόρεια, κεντρικά 
και νοτιοδυτικά. 
Βροχές στα κεντρι
κά και νότια. Ηλιος 
με νεφώσεις στα 
κεντρικά και νότια.
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Αίθριος και μόνο στις δυτικές περιο
χές της χώρας βαθμιαία θα αναπτυ
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Επαφές Γ. Παπανδρέου με Μπαρόζο - Γιούνκερ ’:· ':· ΤΟ ΘΕΜΑ
Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην οικονομία, με το χρέος να οδεύει ίσως και άνω των 300 δισ. ευρώ 
φέτος, σε όρους κεντρικής κυβέρνησης, το έλλειμμα να φλερτάρει με το 10% του ΑΕΠ, και την ύφεση να 

προβλέπεται πλέον βαθύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 10% ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜ Μ Α

Στα 292 δια. εκτινάχθηκε το χρέος, 
συρρίκνωση ΑΕΠ κατά 1,5% φέτος
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Η  αποκατάσταση της αξιοπι
στίας έναντι των ξένων α
γορώ ν και της Κομισιόν 

και η τόνωση της οικονομίας, που 
εισέρχεται φέτος σε ύφεση, μεγα
λύτερου εύρους από ό,τι αρχικά α- 
ναμενόταν, συνιστούν πρώτες προ
τεραιότητες για  την κυβέρνηση. 
Χρέος που εκτινάσσεται στα 292 δισ. 
ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους 
σε όρους κεντρικής κυβέρνησης, 
έλλειμμα που «φλερτάρει» με το 
10% του ΑΕΠ και την οικονομία σε 
ύφεση με καταρχήν πρόβλεψη για 
μείωση του ΑΕΠ 1,5%, συνθέτουν 
την εφιαλτική εικόνα της οικονομί
ας που καλείται να διαχειριστεί η 
νέα κυβέρνηση.

Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Χθες σε ευρεία 
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό 
τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, 
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
κ. Γ. Προβόπουλος ενημέρωσε το οι
κονομικό επιτελείο για τις «αρκετά 
ανησυχητικές» όπως τις χαρακτήρισε 
δημοσιονομικές εξελίξεις, εκφράζο- 
νταςτην ελπίδα ότι το έλλειμμα φέτος 
δενθαυπερβείτο 10% του ΑΕΠ.Όπως 
είπε ο κ. Προβόπουλος, μετά τη σύ
σκεψη στην οποία συμμετείχαν, ο α
ντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. 
Πάγκαλος, ο υπουργός Οικονομικών 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η υπουρ
γός Οικονομίας -  Ανταγωνιστικότη
τας κ. Λ .  Κατσέλη, ευελπιστεί πως 
φέτος το έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 
10%, με την Τράπεζα της Ελλάδος να 
εκτιμά πως εάν ληφθούν μέτρα, μπο
ρεί να συγκρατηθεί η διεύρυνση του 
ελλείμματος τη φεηνή χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση το φετινό έλ
λειμμα αναμένεται σημαντικά υψηλό
τερο του 6% που έστειλε ως πρόβλεψη 
η προηγούμενη κυβέρνηση στη 
Eurostat, εξέλιξη που σε συνδυασμό 
με την πρόβλεψη για βαθύτερη ύφεση, 
καθιστούν ελαφρώς mo ευνοϊκό το 
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την 
Κομισιόν για τη λήψη παράτασης, 
πέραν του 2010, ώστε το έλλειμμα να 
μειωθεί κάτω του 3% του ΑΕΠ. Ήδη 
σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυ
πουργός έχει ξεκινήσει επαφές με τον

Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Στο 125% του 
ΑΕΠ το χρέος
»  Στα 292,3 δισ. ευρώ ή 
περίπου 125% του ΑΕΠ, ε
κτινάχθηκε το χρέος της κε
ντρικής κυβέρνησης στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους, 
από 282 δισ. ευρώ στο α' 
τρίμηνο, με πληροφορίες α
πό το υπουργείο Οικονομι
κών να διατηρούν ανοικτό 
το ενδεχόμενο για πρόσθετο 
δανεισμό φέτος ώστε να κα
λυφθούν τρέχουσες ανά
γκες. Μ ε τα δεδομένα εξα
μήνου, το χρέος οδεύει φ έ
τος ίσως και υψηλότερα των 
30 0  δισ. ευρώ. Ο δημόσιος 
δανεισμός σήμερα διαμορ
φώνεται ήδη στα 55,4 δισ. 
ευρώ, αντί αρχικού στόχου 
περίπου 41 δισ. ευρώ, με α
ναλυτές να εκτιμούν πως το 
πιθανότερο είναι φέτος να 
υπερβεί τα 60  δισ. ευρώ.

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και τον πρόεδρο του Ε υπ^πχιρ, ενώ 
τη μεθεπόμενη εβδομάδα και ο υπουρ-

Δημόσιο Χρέος

2003 2005 2007 2009*
2004 2006 2008

* τα στοιχεία αντιστοιχούν στο A ' 6μηνο

γός Οικονομικών θα έχει επαφές με 
τους Ευρωπαίους εταίρους και τον ε
πίτροπο κ. X. Αλμούνια. Σύμφωνα με 
πληροφορίες:
Ο Κεντρική στρατηγική για φέτος 
είναι να «μαζευτεί» ό,τι είναι δυνατόν 
σε δημοσιονομικό επίπεδο και να μη 
φορτωθεί ο προϋπολογισμός του 2009 
παρά μόνο με ό,τι είναι απαραίτητο. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι ανοικτό το 
ενδεχόμενο νέου δανεισμού, για πα
ράδειγμα για την κάλυψη των ανα
γκών των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ 
ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις με 
την Κομισιόν, ώστε η τονωτική ένεση 
2,5 - 3 δισ. ευρώ που σχεδιάζει η κυ
βέρνηση για το 2010, να θεωρηθεί από

την Κομισιόν ως μέρος ενός συγκρο
τημένου σχεδίου δημοσιονομικής ε
ξυγίανσης και τόνωσης της οικονομί
ας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή 
αν απλά η κυβέρνηση αποφασίσει να 
ξεκινήσει να δαπανά για τη στήριξη 
της οικονομίας, στο υπουργείο Οικο
νομικών θεωρούν ότι «το παιχνίδι θα 
είναι χαμένο» και πως θα διαταραχθεί 
η ισορροπία με τις Βρυξέλλες και τις 
αγορές, που πρέπει να «διαφυλαχθεί 
ως κόρη οφθαλμού».
Ο Η προηγούμενη κυβέρνηση έστει
λε στη Eurostat αναθεωρημένα στοι
χεία για περσινό έλλειμμα στο 5,7% 
του ΑΕΠ και εκτίμηση για έλλειμμα 
6% φέτος, την οποία ωστόσο δεν συμ
μερίζονται στην κυβέρνηση. Στις 22 
Οκτωβρίου η Eurostat ανακοινώνει 
τις δικές της εκτιμήσεις, οι οποίες δεν 
αποκλείεται να διαφοροποιούνται.
Ο Πρώτη προτεραιότητα για το νέο 
υπουργό Οικονομικών είναι η κατάρ
τιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού, 
αλλά και ενός ρεαλιστικού τριετούς 
Προγράμματος Σταθερότητας. Στην 
κυβέρνηση εξετάζουν την περίοδο 
αυτή θεσμικά ζητήματα, ώστε να κα
ταλήξουν στο αν είναι απαραίτητη η 
κατάθεση προσχεδίου για τον προϋ
πολογισμό ή αν θα προχωρήσουν 
κατευθείαν μόνο στην κατάθεση του 
τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού 
έως τις 21 Νοεμβρίου.

Επαφές για 
το έλλειμμα

Ο  Ο Γ. Παπανδρέ
ου έχει ξεκινήσει 
επαφές με τον 
πρόεδρο του 
Ευτορι-ουρ για το 
έλλειμμα. Συνά
ντηση Γ. Παπα
κωνσταντίνου - 
Γ. Προβόπουλου 
σήμερα.

Ζ. Κ. Τρισέ

Ο  «Χώρες με
υψηλό έλλειμμα 
και χρέος πρέπει 
να κάνουν ετήσια 
διαρθρωτική προ
σαρμογή τουλά
χιστον 1% του 
ΑΕΠ τους» διεμή- 
νυσε χθες ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ, 
καλώντας για επί
σπευση της δημο
σιονομικής προ
σαρμογής το 2011

Ταμειακά
διαθέσιμα

Ο  Στα 9,5 δισ. ευ
ρώ τα ταμειακά 
διαθέσιμα του Δη
μοσίου στο πρώτο 
εξάμηνο. Αύξηση 
2,2 δισ. ευρώ κα
τέγραψαν στο 
δεύτερο τρίμηνο 
τα δάνεια με εγγύ
ηση του Δημοσίου 
και ανήλθαν σε 
24,9 δισ. ευρώ

Πληρωμές 
για ομόλογα

Ο  Στα 150 δια.
ευρώ διαμορφώ
νονται οι πληρω
μές που πρέπει να 
κάνει το Δημόσιο 
για λήξεις ομολό
γων έως το τέλος 
του 2014
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»  Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε 
εξαγγείλει πως τα τέλη κυκλοφο
ρίας θα πρέπει να διαμορφωθούν 
με βάση τις εκπομπές ρύπων και 
όχι τον κυβισμό και την παλαιότη- 
τα του I X

Όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα, που επέβαλε η Ν.Δ., για να μειώαει το έλλειμμα και 

αφορούν τον προϋπολογισμό του 2009 θα ισχύσουν, ξεκαθάρισε χθες κορυφαίο στέλεχος 
του υπουργείου Οικονομικών προσθέτοντας ότι οι φορολογικές αλλαγές που σχεδιάζει η 

νέα κυβέρνηση θα αφορούν τον προϋπολογισμό του 2010. -

Α Π Ο  ΤΟ 2 0 1 0  Ρ ΙΖ ΙΚ Ε Σ  Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  ΣΤΟ  Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Θα καταβληθούν το ΕΤΑΚ 
και η έκτακτη ειοφορά

Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Σ Τ Α  Τ ΕΛ Η  ΤΟ 2 01 0

Διατηρείται 
η απόαυροη 
Ϊ.Χ. αλλά με 
τροποποιήοεις

Διατηρείται το μέτρο της από
συρσης παλαιών αυτοκινή
των, ενώ αλλάζουν τα «πράσι
να τέλη» κυκλοφορίας.
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με α
νώτερο στέλεχος του υπουρ
γείου Οικονομίας διατηρεί επί 
του παρόντος ως έχει το μέτρο 
της απόσυρσης παλαιών αυτο
κινήτων.
Αφήνει όμως, ανοιχτό το εν
δεχόμενο να υπάρξουν μικρές 
τροποποιήσεις οι οποίες ω
στόσο δεν θα διαφοροποιή
σουν την κεντρική δομή του 
μέτρου.

ΤΕΛΗ »Α λλαγές 
σχεδιάζονται για τα τέλη κυ
κλοφορίας του 2010 τα οποία 
υπολογίζονται με βάση την 
παλαιότητα και τον κυβισμό 
του αυτοκινήτου και η προη
γούμενη κυβέρνηση είχε βα
φτίσει «πράσινα».
Η τελική απόφαση θα ληφθεί 
εκτός απρόοπτου εντός της ε
πόμενης εβδομάδας από τα υ
πουργεία Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος.
Τα συναρμόδια υπουργεία θε
ωρούν ότι ο υπολογισμός των 
τελών με το ισχύον σύστημα 
δεν είναι δίκαιος αφού τα 
«πράσινα» τέλη είναι αυξημέ
να μέχρι και 108,7% 
για τα αυτοκίνητα μικρού κυ
βισμού που κυκλοφόρησαν 
μετά την 1η Ιανουάριου 2000, 
ενώ για τα αυτοκίνητα παλαι
ός τεχνολογίας τα νέα τέλη εί
ναι αυξημένα έως και 326%. 
Γι’ αυτό και προεκλογικά το 
ΠΑΣΟΚ είχε εξαγγείλει πως 
τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέ
πει να διαμορφωθούν με βάση 
τις εκπομπές ρύπων και όχι 
τον κυβισμό και την παλαιότη
τα του Ι.Χ.

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2009
Ο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του 2008 και 2009.

Ο Τρίτη δόση έκτακτης εισφοράς.

Ο  Τέλη κυκλοφορίας του 2010.

Ο Ειδικό φόρο που κυμαίνεται από 150 - 650 ευρώ για τα αυ
τοκίνητα άνω των 1.929 κ.ε.

Ο Εκτακτη εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής άνω 
των 10 μέτρων.

© Εκτακτη εισφορά για ιστιοφόρα άνω των 15 μέτρων.

© Ειδικό ετήσιο φόρο για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη α
ναψυχής.

»  Στις αρχές του 2010 θα 
κατατεθεί στη Βουλή το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο για 
φοροελαφρύνσεις στα χαμηλά 
και μεσαία εισοδήματα και 
αλλαγές στη φορολογία των 
ακινήτων.

ΤΗΣ ΜΑ ΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

πό το 2010 θα τεθούν σε 
εφαρμογή οι αλλαγές στη 

^.φορολογία των εισοδημά
των και των ακινήτων για τις ο
ποίες εχει δεσμευτεί προεκλογικά 
η νέα ι ιυβέρνηση, ενώ περισσότε
ροι ατό 3 εκατ. φορολογούμενοι 
θα πληρώσουν κανονικά, όλους 
τους < φορο-λογαριασμούς» της 
προηγούμενης κυβέρνησης. Δη
λαδή, μέχρι το τέλος του έτους οι 
φορολογούμενοι θα κληθούν να 
καταβ ίλουν το Ενιαίο Τέλος Ακι
νήτων τόσο του 2008 όσο και του 
2009, τ ην τελευταία δόση της έκτα
κτης ιισφοράς, τον ειδικό φόρο 
για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβι
σμού κ αι την έκτακτη εισφορά για 
τα οκό φη αναψυχής.

ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Ό λα τα φοροει- 
σπρακτικά μέτρα, που επέβαλε η 
Ν.Δ., για να μειώσει το έλλειμμα 
και αφορούν τον προϋπολογισμό 
του 2009 θα ισχύσουν, ξεκαθάρισε 
χθες κορυφαίο στέλεχος του υ
πουργείου Οικονομικών προσθέ
τοντας ότι οι φορολογικές αλλαγές 
που σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση 
θα αφορούν τον προϋπολογισμό 
του 20; 0. Αυτό σημαίνει ότι περισ
σότεροι από 3 εκατομμύρια φορο
λογούμενοι μέχρι το τέλος του 
2008 ί α πρέπει να  καταβάλουν 
στην Εφορία πάνω από 1,5 δισ. 
ευρώ για:

Ο  " ο  Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 
του 2008 (ο.ο. αφορά όσους δεν το 
έχουν πληρώσει ήδη) και για το 
2009. Για το 2009 ο «λογαριασμός» 
του ΕΤΑΚ θα είναι μεγαλύτερος 
για τους άγαμους που έχουν κα
τοικίες αντικειμενικής αξίας άνω 
των 100.000 ευρώ και τους έγγα- 
μουςπου έχουν στην κατοχή τους

κατοικίες άνω των 200.000 ευρώ. 
Μ έχρι το τέλος Οκτωβρίου το υ
πουργείο Οικονομικών θα αρχίσει 
να ταχυδρομεί τα εκκαθα
ριστικά σημειώματα για το 
ΕΤΑΚ του 2009.

©Την τρίτη και τελευ
ταία δόση της έκτακτης 
εισφοράς. Το μέτρο αφορά 
περίπου 130.000 φορολο
γούμενους οι οποίοι το 
2007 είχαν συνολικό ατο
μικό εισόδημα άνω των 
60.000 ευρώ. Η εισφορά 
κυμαίνεται από 1.000 έως 
και 25.000 ευρώ ανάλογα 
με το ύψος του εισοδήματος του 
φορολογούμενου.

©Τα τέλη κυκλοφορίας του 
2010. Περίπου 350.000 φορολο

γούμενοι που διαθέτουν Ι.Χ. άνω 
των 1.929 κυβικών εκατοστών θα 
πληρώσουν και ειδικό φόρο που 

κυμαίνεται από 150 
έως 650 ευρώ ανά
λογα με τον κυβι
σμό του αυτοκινή
του.

© Οι ιδιοκτήτες 
σκαφών αναψυχής 
(άνω των ΙΟμέτρων 
για τα μηχανοκίνη
τα και άνω των 15 
μέτρων για τα ιστι
οφόρα) θα πρέπει 
μέχρι τις 15 Νοεμ

βρίου να καταβάλουν την έκτακτη 
εισφορά η οποία ανάλογα με το 
μήκος του σκάφους φθάνει μέχρι 
και τα 1.300 ευρώ ανά μέτρο. Εκτός

από την έκτακτη εισφορά οι κάτο
χο ι σκαφών αναψυχής πληρώ
νουν και τον ειδικό ετήσιο φόρο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ »  Στις αρχές του 
2010 θα κατατεθεί στη Βουλή το 
νέο φορολογικό νομοσχέδιο που 
θα περιλαμβάνει φοροελαφρύν
σεις για  τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα και αλλαγές στη φο
ρολογία των ακινήτων. Σύμφωνα 
με κορυφαίο στέλεχος του υπουρ
γείου Οικονομικών, οι νέες ρυθ
μίσεις θα τεθούν σε κοινωνική 
διαβούλευση με τους φορείς της 
αγοράς και φοροτεχνικούς. Το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο θα προ
βλέπει:

Ο  Εφαρμογή ενιαίας, προο
δευτικής, τιμαριθμοποιημένης 
φορολογικής κλίμακας για όλα τα 
εισοδήματα. Οι αγρότες θα εξακο
λουθούν να φορολογούνται όπως 
και σήμερα και οι τόκοι θα φορο
λογούνται αυτοτελώς. Για τη φο
ρολογική κλίμακα τα σενάρια 
προβλέπουν την επαναφορά του 
χαμηλού συντελεστή 15%, για το 
πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος που 
θα διαμορφωθεί μετά το αφορολό
γητο όριο των 12.000 ευρώ.

Είναι πιθανό να προστεθεί και 
άλλος συντελεστής στο δεύτερο 
κλιμάκιο, μεταξύ 30.000 ευρώ και 
75.000 ευρώ, που φορολογείται 
σήμερα με 35%.

Ο υψηλός συντελεστής που 
επιβάλλεται σήμερα σε εισοδήμα
τα άνω των 75.000 ευρώ, θα παρα
μείνει στο 40%.

© Φορολόγηση των μερισμά
των με βάση την κλίμακα των 
φυσικών προσώπων.

© Κατάργηση του ΕΤΑΚ και 
προοδευτική  φορολόγηση της 
μεγάλης ακίνητης περιουσίας και 
αναμόρφωση του αφορολογήτου 
ορίου.

© Κατάργηση χαριστικών φο
ροαπαλλαγών και ρυθμίσεων.

© Επαναφορά του φόρου κλη
ρονομιάς και γονικών παροχών 
με υψηλό αφορολόγητο όριο.

© Φ ορολόγηση με χαμηλό 
συντελεστή των κερδών που πα
ραμένουν στην επιχείρηση ώστε 
να γίνουν επενδύσεις και να δη- 
μιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Περισσότεροι
από 3 εκατομμύρια 
φορολογούμενοι 
μέχρι το τέλος του 
2008 θα πρέπει να 
καταβάλουν στην 
Εφορία πάνω 
από 1,5 δισ. ευρώ
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Η διαδικασία αντι
κατάστασης των 
γενικών και ειδι
κών γραμματέων 
θα διαρκέσει, 
όπως τόνισε κορυ
φαίο στέλεχος του 
ίδιου υπουργείου, 
περίπου δέκα ημέ
ρες. Θα έχει τη 
μορφή ανοικτού 
διαγωνισμού, μέ
σα από τον οποίο 
θα επιλεγούν οι 
καλύτεροι για τη 
στελέχωση της 
κρατικής μηχανής.

Παραιτήθηκαν Δ. Μηλιάκος - Κ. Κωστούλας. Παραμένει ο Γ. Προβόπουλος

Οι αλλαγές σε ΔΕΚΟ 
και υπουργεία

Η κυβέρνηση προχωρεί σε νέα ρύθμιση

«Παγώνει» 
η τακτοποίηση 
ίων ημιυπαίθριων

»  Για τους γενικούς 
γραμματείς τους ζητήθηκε η 
παραίτηση, αλλά θα μείνουν στις 
θέσεις τους έως ότου βρεθούν 
οι αντικαταστάτες τους

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Α λλαγές σε εταιρείες ίου 
Δημοσίου, καθώς και στις 
γενικές γραμματείες των 

υπουργείων, θα γίνουν μέσα στο 
επόμενο χρονικό  διάστημα. Η 
αρχή έγινε με τον διοικητή της 
ATEbank κ. Δ. Μηλιάκο, ενώ για 
τους γενικούς γραμματείς τους 
ζητήθηκε η παραίτηση, αλλά θα 
μείνουν στις θέσεις τους έως ότου 
βρεθούν οι αντικαταστάτες τους. 
Αντίθετα, δεν υπάρχει κανένα α
πολύτως θέμα με τον διοικητή της 
ΤτΕ κ. Ε. Προβόπουλο, όπως δή
λωσε ο υπουργός Οικονομικών κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ » Η  αντίστροφη 
μέτρηση για αλλαγές στον δημό
σιο τομέα ξεκίνησε με τον υπουρ
γό Οικονομικών να ζητά τις πα
ραιτήσεις όλων των γενικών και 
ειδικών γραμματέων που ανήκουν 
στο υπουργείο Οικονομικών. Τους 
ζητήθηκε ωστόσο να παραμείνουν 
στη θέση τους μέχρι να βρεθούν οι 
αντικαταστάτες τους. Η διαδικα
σία αντικατάστασης θα διαρκέσει, 
όπως τόνισε κορυφαίο στέλεχος 
του ίδιου υπουργείου, περίπου 
δέκα ημέρες. Θα έχει τη μορφή

ανοικτού διαγωνισμού, μέσα από 
τον οποίο θα επιλεγούν οι καλύ
τεροι για τη στελέχωση της κρα
τικής μηχανής.

Διαφορετική θα είναι η εικόνα 
στις εταιρείες που είναι εισηγμέ
νες στο Χ.Α. αφού, όπως τόνισε 
κορυφαίος παράγοντας του υ
πουργείου Οικονομίας, «θα κινη
θούμε με βάση τους κανόνες της 
εταιρικής διακυβέρνησης». Επί
σης, επισήμανε ότι «δεν έχουν 
ζητηθεί και δεν πρόκειται να ζη
τηθούν οι παραιτήσεις των διοι
κήσεων που έχουν ά
μεση ή έμμεση σχέση 
με το Δημόσιο».

Η τελευταία δήλω
ση ερμηνεύεται ότι δεν 
πρόκειται να γίνουν 
άμεσα -εκτός εξαιρέ
σεων- αλλαγές σε επι
χειρήσεις όπου υπάρ
χει έλεγχος του κρά
τους ή οι διοικήσεις 
εκλέγονται αφού πρώ
τα προταθούν από το 
υπουργείο Οικονομι
κών. Σύμφωνα με τα 
όσα ορίζουν οι κανό
νες της εταιρικής διακυβέρνησης 
το ανώτατο όργανο που παύει ή 
εκλέγει διοικήσεις είναι η τακτική 
γενική συνέλευση. Έτσι οι όποιες 
αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα 
θα γίνουν την άνοιξη στις τακτικές 
γενικές συνελεύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληρο
φορίες, από αυτόν τον κανόνα θα 
υπάρξουν και εξαιρέσεις. Σε κά
ποιες επιχειρήσεις οι διοικητές 
τους ίσως δεν θελήσουν να  συνε-

χίσουν να προσφέρουν τις υπηρε
σίες τους ή σε κάποιες άλλες να 
τους ζητηθούν οι παραιτήσεις, ε- 
ξαιτίας προβλημάτων που παρα
τηρήθηκαν από τη μέχρι τώρα 
πορεία τους.

Δ. ΜΗΛΙΑΚΟΣ Ο πρώτος που 
ήδη υπέβαλε την παραίτησή του 
είναι ο διοικητής της ATEbank κ. 
Δ. Μηλιάκος. Ο κ. Μηλιάκος με 
δηλώσεις του στην «Η» τόνισε: 
«Έπραξα αυτό που όφειλα  να 
κάνω». Δ εν απάντησε ωστόσο με 

α πόλυ τη  σ α φ ή νεια  
στην ερώτηση τι θα 
κάνει αν του ζητηθεί 
να παραμείνει, αφήνο
ντας ωστόσο να εννο
ηθεί πως θα εμμείνει 
στην παραίτησή του.

Την παραίτησή του 
υπέβαλε και ο Κ. Κω
στούλας πρόεδρος της 
ΕΥΔΑΠ στον υπουργό 
Υποδομών κ. Δ. Ρέπ- 
πα. Ο υπουργός του 
ζήτησε να παραμείνει 
στη θέση του έως ότου 
οριστεί ο αντικαταστά

της του. Στο μεταξύ σε ό,τι αφορά 
τη δημιουργία δημόσιου πυλώνα 
τραπεζών στον οποίο θα συμμετέ
χουν οι τράπεζες στις οποίες το 
κράτος έχε ι ισχυρή παρουσία, 
πληροφορίες από το υπουργείο 
Οικονομικών αναφέρουν ότι θα 
τηρηθεί η δέσμευση της κυβέρνη
σης. Πάντως, ακόμη δεν έχει απο
σαφηνιστεί η τρόπος με τον οποίο 
θα γ ίνει κάτι τέτοιο, με όλα τα 
σενάρια να είναι ανοικτά.

»  Κύκλοι του υπουργείου 
Οικονομικών έλεγαν χθες ότι η 
σχετική ρύθμιση εμφανίζει 
σοβαρά προβλήματα 
συνταγματικότητας

Στον «πάγο» βάζει η νέα κυ
βέρνηση τη ρύθμιση του πρώ
ην υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Ε. 

Σουφλιά για την «τακτοποίηση» των 
κλειστών ημιυπαίθριων χώρων. 
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομι
κώ ν έλεγαν χθες ότι η σχετική 
ρύθμιση εμφανίζει σοβαρά προβλή
ματα συνταγματικότητας 
και πρέπει να αλλάξει.
Ετσι, η ς  επόμενες ημέ
ρες, σύμφωνα με πληρο
φορίες, τα υπουργεία 
Οικονομικών και Περι
βάλλοντος, στο οποίο 
πέρασαν τα θέματα Χω
ροταξίας, θα ανακοινώ
σουν νέα  ρύθμιση για 
τους ημιυπαίθριους.

Η απόφαση αυτή αλλάζει ριζικά 
τα δεδομένα και στην αγορά ακινή
των καθώς σχεδόν 1,5 εκατομμύριο 
ακίνητα που διαθέτουν ημιυπαίθρι- 
ους χώρους, έχουν κλειστεί παρά
νομα και έχουν αλλάξει χρήση θα 
συνεχίσουν να είναι στον «αέρα» 
περιμένοντας μια συνολικότερη 
ρύθμιση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - Παράλληλα, άγνωστο 
είναι τι θα γίνει με όσους ιδιοκτήτες 
ακινήτων ή τεχνικές εταιρείες έ- 
σπευσαν να υποβάλουν δήλωση 
τακτοποίησης και πλήρωσαν παρά
βολο 250 ευρώ (για ημιυπαίθριους) 
ή 350 ευρώ για υπόγεια και γκαράζ. 
Αγνωστο είναι αν θα πάρουν πίσω

1111111111ΙΙΓΙ ι ίι 1)1111 ιιΐ Γιιι 11 ίιι 111Η11111II11

Τα πρώτα νομοσχέδια

Τα νομοσχέδια για την στήριξη 
του εισοδήματος και αυτό για 

την προστασία των δανειοληπτών 
θα βρεθούν πρώτα στην ατζέντα του 
οικονομικού επιτελείου της κυβέρ
νησης, αφού περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα των πρώτων 100 ημε
ρών της νέας κυβέρνησης.

Παράλληλα όπως ανέφερε χθες 
κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου 
Οικονομικών, η κυβέρνηση θα υ-

τα χρήματά τους και αν θα έχουν 
επιπτώσεις αφού οικειοθελώς δή
λωσαν την παρανομία. Πάντως, από 
το καλοκαίρι που ξεκίνησε να ισχύ
ει η ρύθμιση ελάχιστοι ήταν εκείνοι 
που πήγαν στις Πολεοδομίες. Οι ε- 
κημήσεις της αγοράς κάνουν λόγο 
γιαλιγότερουςαπό 1.500 σε όλη την 
Ελλάδα αν και η Ενωση Κατασκευ
αστών ετοιμαζόταν πριν η ς  εκλογές 
να καταθέσει μαζικά περί τους 
100.000 φακέλους με ακίνητα που 
διαθέτουν ημιυπαίθριους. Το πρό
βλημα που δημιουργείται, ωστόσο, 
μέχρι να ανακοινωθεί νέα ρύθμιση 
είναι όη  «παγώνουν» οι αγοραπω
λησίες ακινήτων σε μια περίοδο 

μεγάλης κρίσης. Οι ερ
γολάβοι, μάλιστα, στην 
προσπάθειά τους να 
προσελκύσουν αγορα
στές έδιναν «δώρο» το 
κόστος τακτοποίησης. 
Πάρα πολλοί δε έσπευ- 
σαν να κλείσουν άρον 
- άρον ημιυπαίθριους, 
γκαράζ και αποθήκες 
προκειμένου να εκμε

ταλλευτούν την ευνοϊκή ρύθμιση.
Οπως επισημαίνουν παράγοντες 

της αγοράς, το θέμα αυτό πρέπει να 
λυθεί άμεσα διόη «τραβάει πίσω» 
την κτηματαγορά. Εκατοντάδες 
συμβόλαια δεν υλοποιούνται προ
κειμένου να λυθεί το ζήτημα της 
νομιμοποίησης των ημιυπαίθριων.

Ετσι, περίπου 150-200 χιλιάδες 
σπίηα σε όλη τη χώρα μένουν απού
λητα, προκαλώντας κραχ στην κτη
ματαγορά και την οικοδομή.Υπεν- 
θυμίζεται όη  επιστημονικοί φορείς 
ζητούσαν την άμεση κατάργησή της, 
ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε δεσμευτεί όη 
θα φέρει μια συνολική ρύθμιση για 
την αυθαίρετη δόμηση.

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ

λοποιήσει την απόφαση της προη
γούμενης κυβέρνησης για την δη
μιουργία ενιαίας αρχής από την 
οποία θα πληρώνονται όλοι οι δη
μόσιοι υπάλληλοι.

Αναφορικά με την συγχώνευση 
δημοσίων οργανισμών και υπηρε
σιών, τονίσθηκε ότι θα επανεξετα- 
σθεί και ίσως προκύψουν περισσό
τερες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις 
ή και κάποιες που θα ακυρωθούν.

Στις εταιρεί
ες που είναι εισηγμέ
νες στο Χ.Α. αφού, 
όπως τόνισε κορυφαί
ος παράγοντας του 
υπουργείου Οικονομί
ας, «θα κινηθούμε 
με βάση τους κανόνες 
της εταιρικής 
διακυβέρνησης».

Αγνωστο
παραμένει όσοι πλή
ρωσαν παράβολο αν 
θα πάρουν πίσω τα 
χρήματά τους και αν 
θα έχουν επιπτώσεις.
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Στήριξη του εισοδήματος και 
προστασία των δανειοληπτών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Μ Π Α Τ Ζ Ε Λ Η

Μέτρα στήριξης 
των αγροτών 
εντός τριμήνου

«Πυρετός» συσκέψεων επικρα
τούσε χθες στο υπουργείο Αγρο
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
Ψηλά στην ατζέντα των θεμά
των που χρήζουν άμεσης αντι
μετώπισης είναι η αναζήτηση 
πόρων για την κάλυψη της δη
μόσιας δαπάνης, προκειμένου 
να επιταχυνθεί η διαδικασία ε- 
κταμίευσης κονδυλίων, ώστε να 
«ξεπαγώσει» το πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ ’ 
προγραμματικής περιόδου. 
Οπως δήλωσε η νέα υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. 
Μπατζελή θα διαμορφωθούν οι 
τελικές προτάσεις της πολιτικής 
ηγεσίας, οι οποίες θα ανακοινω
θούν την ερχόμενη εβδομάδα, 
προκειμένου να υλοποιηθούν ε
ντός τριμήνου τα μέτρα στήρι
ξης προς τους αγρότες.
Η έναρξη των προκηρύξεων για 
επενδύσεις από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξαν
δρος Μπαλτατζής 2007-13».
Τις ενέργειες που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα σε σχέση με τις δι- 
ευκρινήσεις που ζητά η Κομι
σιόν για το πακέτο των 500 εκατ. 
ευρώ στους αγρότες.

ΑΛΛΑΓΕΣ »  Σε ό,τι αφορά το 
θέμα των αρμοδιοτήτων και των 
αλλαγών σε Γενικές Διευθύν
σεις, οι πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι είναι πολύ πιθανό να ο- 
ριστικοποιηθούν εντός της ημέ
ρας. Σπς προθέσεις πάντως της 
νέας υπουργού, όπως αυτές δια
τυπώθηκαν και κατά την τελετή 
παράδοσης παραλαβής - είναι 
το θέμα του ελέγχου της αγοράς 
των τροφίμων να περάσει συνο
λικά στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, προκειμένου να επι
τευχθεί ο στόχος για μείωση της 
ψαλίδας τιμών παραγωγού- 
καταναλωτή.
Αντίστοιχα, θεωρείται πολύ πι
θανή η μεταφορά της αρμοδιό
τητας των Δασών στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος.

0 Δ. Ρέππας και ο Γ. Μαγκριώτης θα θέσουν το θέμα των πληρωμών των έργων στον 
Γ. Παπακωνσταντίνου προκειμένουν να εξευρεθούν οι πόροι και να τονωθεί η αγορά. 
Ανακοινώσεις για το θέμα των διοδίων θα υπάρξουν μετά τις προγραμματικές δηλώσεις

Μ ΟΛΙΣ 400 ΕΚΑΤ. ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΟΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009

Αγώνας δρόμου για πληρωμές 
1 διο. ευρώ στα δημόοια έργα

»  Για τις επεκτάσεις του Μετρά της Αθήνας η ηγεσία του νέου υπουργείου θα 
πρέπει να βρει άμεσα πηγές χρηματοδότησης των νέων γραμμών στην Αθήνα με 
προτεραιότητα στη γραμμή 4 (Γαλάτσι-Πανεπιστήμιο-Ζωγράφου-Μαρούσι). Ένα 
ακόμα αγκάθι που αφορά στο Μετρό της Αθήνας είναι η διενέργεια του διαγω
νισμού για τη μεγάλη επέκταση από το Χαϊδάρι έως τον Πειραιά

τον ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Σ ε αναζήτηση κονδυλίων ύψους 1 
δισ. ευρώ για τις πληρωμές μι
κρών και μεγάλων δημοσίων 

έργων που βρίσκονται στο στάδιο της υ
λοποίησης βρίσκεται η ηγεσία του νεο
σύστατου υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο υπουργός Δημήτρης Ρέππας και ο υ
φυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης θα ε
πανεξετάσουν το θέμα τωντιμών διοδίων 
στους οδικούς άξονες που κατασκευάζο
νται ή διαχειρίζονται από ιδιώτες μέσω 
συμβάσεων παραχώρησης. Ανακοινώ
σεις γι’ αυτό το θέμα όμως, θα υπάρξουν 
μετά τις προγραμματικές δηλώσεις.

Σε πρώτη φάση πάντως, αυτό που 
φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να 
απασχολεί την ηγεσία του υπουργείου 
Υποδομών είναι η εξεύρεση του 1 δισ. 
ευρώ για να μπορέσουν να τρέξουν τα 
έργα. Πρόκειται για έργα του Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, άλλα και 
του Γ' ΚΠΣ σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή 
του Δημοσίου. Γι’ αυτά τα έργα, στον 
προϋπολογισμό του 2009 είχαν εγγράφει 
1,4 δισ. ευρώ από τα οποία έως σήμερα 
έχουν εκταμιευθεί τα 400 εκατ. ευρώ.

ΠΟΡΟΙ »  Ο Δημήτρης Ρέππας και ο 
Γιάννης Μαγκριώτης αναμένεται να 
θέσουν άμεσα το θέμα στον νέο υπουργό 
Οικονομίας Γιάννη Παπακωνσταντίνου, 
προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραί
τητοι πόροι και να μπορέσουν να συνε- 
χίσουν να υλοποιούνται τα έργα, κάτι που 
η νέα κυβέρνηση θεωρεί ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να τονωθεί η οικονομία 
και η αγορά. Σημειώνεται ότι στα έργα 
αυτά δεν περιλαμβάνονται οι μεγάλοι 
οδικοί άξονες που κατασκευάζονται με 
συμβάσεις παραχώρησης. Περιλαμβάνο
νται όμως έργα όπως το Μετρό Θεσσα
λονίκης, η οδική διέλευση των Τεμπών, 
τα έργα στον Μαλιακό και οι επεκτάσεις 
του Μετρό της Αθήνας. Ειδικά για το 
τελευταίο και στα πλαίσια της πολιτικής 
της κυβέρνησης για αύξηση του ΠΔΕ και 
ενίσχυσης του ευρύτερου κλάδου των 
κατασκευών, η ηγεσία του νέου υπουρ
γείου θα πρέπει να βρει άμεσα πηγές 
χρηματοδότησης των νέων γραμμών 
στην Αθήνα με προτεραιότητα στη γραμ-

»  Εντολή για πάγωμα όλων των εκτα- 
μιεύσεων χρημάτων για χρηματοδό
τηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί 
προεκλογικά, ζήτησε ο Δ. Ρέππας από 
τα στελέχη του υπουργείου

μή 4 (Γ αλάτσι-Πανεπιστήμιο-Ζωγράφου- 
Μαρούσι). Ένα ακόμα αγκάθι που αφορά 
στο Μετρό της Αθήνας είναι η διενέργεια 
του διαγωνισμού για τη μεγάλη επέκταση 
από το Χαϊδάρι έως τον Πειραιά. Ο πρώ
τος διαγωντσμός ακυρώθηκε πέρυσι τον 
χειμώνα, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται αυτή

τη στιγμή σε εξέλιξη και ουσιαστικά -εάν 
όλα κυλήσουν ομαλά- θα είναι το πρώτο 
μεγάλο έργο που θα ανατεθεί από τη νέα 
κυβέρνηση.

Ακόμη ζήτησε από τους προηγούμε
νους γενικούς γραμματείς να παραμεί
νουν στις θέσεις τους, χωρίς όμως να έ
χουν το δικαίωμα υπογραφών, έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκή
ρυξης και τοποθέτησης των νέων γενι
κών γραμματέων. Προκήρυξη θα υπάρξει 
την άλλη εβδομάδα και για τους επικε
φαλής των εποπτευόμενων οργανισμών 
(ΕΥΔΑΠ, Αττικό Μετρό, Κτηματολόγιο, 
ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ κ.λπ.).

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ »  «Αντικειμενικότε
ρους τρόπους ανάθεσης μελετών» θα α
ναζητήσει η ηγεσία του υπουργείου 
Υποδομών σύμφωνα με τον Δ. Ρέππα.

Χθες, ο κ. Ρέππας τόνισε ότι «έχου
με μιλήσει για πρωτοβουλίες, που αφο
ρούν στην αντικειμενικοποίηση του 
συστήματος ανάθεσης μελετών και δη
μοσίων έργων, με διασφάλιση του δη
μόσιου συμφέροντος, στην αρτιότερη 
παραγωγή των δημοσίων έργων εντός 
των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμά
των, δηλαδή εντός του χρόνου, εντός 
του προϋπολογισμού και με διασφάλιση 
της ποιότητας».

Κατάργηση
επιτροπών

© Ο κ. Ρέππας
προχώρησε στην 
κατάργηση όλων 
των επιτροπών που 
είχαν συσταθεί και 
λειτουργούσαν στα 
πρώην υπουργεία 
ΠΕΧΩΔΕ και Μετα
φορών, με έξτρα 
αμοιβές που σε ορι
σμένες περιπτώσεις 
έφταναν μέχρι και 
τις 3.400 ευρώ 
το μήνα

Ο Μόνο στο 
υπουργείο Μετα
φορών υπήρχαν 14 
επιτροπές που λει
τουργούσαν μόνιμα 
και απαρτίζονταν 
από πέντε έως επτά 
άτομα.

© Οι αμοιβές των
απλών μελών κυ
μαίνονταν μεταξύ 
των 300 και 450 
ευρώ το μήνα, ενώ 
οι πρόεδροι των 
επιτροπών αμείβο
νταν κατά μέσο όρο 
με 500 ευρώ.

Ο  Εξαίρεση αποτε
λεί ο πρόεδρος της 
επιτροπής για τις 
«πράσινες μεταφο
ρές», η οποία 
ιδρύθηκε το 2008 
και οποίος λάμβανε 
μηνιαία αποζημίωση 
ύφους 3.402 ευρώ.
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Αποκατάσταση αδικιών στη διαδοχική ασφάλιση

Αρχή με καταγραφή των 
ελλειμμάτων στα Ταμεία

»  Πρώτη επίσκεψη ίου Α. Λοβέρδου και του Γ. Κουτρουμάνη στο ΙΚΑ -  
ΕΤΑΜ που ζητά 300 εκατ. ευρώ έως τις 14 Οκτωβρίου για να καταβάλει 
τις συντάξεις Νοεμβρίου.

Προς παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο

Ανιικοινοτικοί 
περιορισμοί στους 
μετόχους της ΔΕΗ

»  Οι διοικητές του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ παραμονές 
των εκλογών είχαν επισήμως 
ζητήοει πρόσθετη κρατική χρη
ματοδότηση 532 εκατ. ευρώ για 
να μπορέσουν να καταβάλουν 
κανονικά τις συντάξεις μέχρι 
τα τέλη του έτους.

ΤΟΥ ΓΜΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Μ ε την επίσκεψη, χθες το 
μεσημέρι, στα γραφεία της 
διοίκησης του Κ Α  -  ΕΤΑΜ 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης Α. Λοβέρδος και ο υφυ
πουργός Γ. Κουτρουμάνης ξεκίνησαν 
τη διαδικασία καταγραφής των οικο
νομικών και λοιπών προβλημάτων 
που ανπμετωπίζουν τα ασφαλισηκά 
Ταμεία. Εί διαδικασία αυτή της «απο- 
γραφής» που διεξάγεται σε συνεργα
σία με τη Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και των αρμόδιων υπη- 
ρεσιώνθα συνεχιστεί έως καιτις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Η».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ » Τ α  στοιχεία που θα 
προκόψουν από την «απογραφή» 
αυτή θα αποτελόσουν τη βάση τόσο για 
ης πρώτες κινήσεις που θα κάνει η 
ηγεσία του υπουργείουΕργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κυρίως σε 
ό,η αφορά την οικονομική ενίσχυση 
των ασφαλιστικών φορέων) όσο και 
για ης προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης στο καυτό «μέτωπο» των 
αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα 
και των εργασιακών σχέσεων.

Ο «Η διασφάλιση της οικονομικής 
ισορροπίας στα ταμεία με την άμεση 
ενίσχυσήτους αποτελεί ζήτημα άμεσης 
προτεραιότητας» τόνιζαν χθες στην 
«Η» στελέχη του υπουργείου Εργασί
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπεν
θυμίζοντας όη οι διοικητές των δύο 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων 
της χώρας (δηλαδή του του ΙΚΑ -  Ε
ΤΑΜ και του ΟΑΕΕ) παραμονές των 
εκλογών είχαν επισήμως ζητήσει 
πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση 532 
εκατ. ευρώ (συγκεκριμένα, 300 εκατ. 
ευρώ το ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ και 232 εκατ. 
ευρώ ο ΟΑΕΕ) για να μπορέσουν να 
καταβάλουν κανονικά ης συντάξεις 
μέχρι τα τέλη του έτους. Η διοίκηση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μάλιστα, έχει ζητήσει 
να λάβει την πρόσθετη επιχορήγηση 
έως ης 14 Οκτωβρίου...

Παράλληλα με την οικονομική 
απογραφή στα Ταμεία (που θα αποκα- 
λύψει και το ακριβές ύψος της ζητού

μενης πρόσθετης χρηματοδότησης 
καθώς άλλοι εκημούν όη θα απαιτη
θούν περί τα 2 δισ. ευρώ και άλλοι ίσως 
και4,5δισ. ευρώ έωςτατέλη του έτους) 
η ηγεσία του υπουργείου καταγράφει 
καιης διοικητικές ελλείψεις οι οποίες 
εντοπίζονται όχι μόνο στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης αλλά και σε 
άλλους νευραλγικούς τομείς όπως στο

ο  Καταργείται ο νόμος Πετρα- 
λιά σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδό- 
τησης και τις μειώσεις των 
επικουρικών συντάξεων

Τα αποτελέσματα της απογραφής 
-  καταγραφής θα καθορίσουν, σε 
μεγάλο βαθμό, το χρονοδιάγραμ
μα των αλλαγών που θα προωθή
σει η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό 
και σης εργασιακές σχέσεις. Ο υ
πουργός Εργασίας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης I. Λοβέρδος επα
νέλαβε χθες όη η πρώτη κίνηση 
θα γίνει για την αποκατάσταση 
των αδικιών στη διαδοχική ασφά
λιση (απονομή σύνταξης με ης 
προϋποθέσεις του Ταμείου στο ο
ποίο έχει διανυθεί ο περισσότερος 
χρόνος ασφάλισης και όχι από το 
τελευταίο). Η επίσπευση του χρό
νου έκδοσης των συντάξεων βρί
σκεται, επίσης, ψηλά στην ατζέ-

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και σε 
εποπτευόμενους Οργανισμούς (όπως 
ο Ο ΑΕΔ, ο ΟΕΚ, η Εργατική Εστίακαι 
άλλοι φορείς). Οι ελλείψεις αυτές, ό
πως υπογραμμίζουν τα στελέχη του 
υπουργείου, αποτελούντη βασική αιτία 
για το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
των ασφαλισμένων και των εργαζο
μένων και θα ανπμετωπιστούν.

ντα (το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υ
πόσχεται έκδοση των συνταξιοδο- 
ηκών αποφάσεων εντός 3 μηνών) 
ενώ σης πρώτες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που θα αναλη- 
φθούν περιλαμβάνονται:
Ο Στο ασφαλιστικό, η κατάργηση 
του νόμου Πετραλιά σε ό,η αφορά 
η ς αυξήσεις των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης και η ς  μειώσεις 
των επικουρικών συντάξεων, η ε
νεργοποίηση του Λογαριασμού 
Αλληλεγγύης για την οικονομική 
υποστήριξη των επόμενων γενιών 
ασφαλισμένων, ο έλεγχος των 
δαπανών υγείας και η διεύρυνση 
των δικαιούχων του ΕΚΑΣ.
Ο Στο εργασιακό, η 4ετής 
επιδότηση των ασφαλιστικών ει
σφορών για την ενθάρρυνση των 
προσλήψεων των νέων σε ηλικία, 
η επανασύσταση του Σώματος Ε
πιθεωρητών Εργασίας και του Ο- 
ΑΕΔ και η κατάργηση νόμων της 
Ν.Δ. που περιόρισαν τη συλλογι
κή αυτονομία και η ς διαπραγμα
τεύσεις.

»  Σύμφωνα με την 
Κομισιόν, η απαγόρευση, 
η οποία απορρέει από το 
Προεδρικό Διάταγμα 
333/2000 περιορίζει τα δικαι
ώματα των μετόχων μειοψη
φίας και παραβιάζει τους 
κανονισμούς της ΕΕ για την 
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων.

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Στο στόχαστρο της Κομισιόν 
βρίσκεται γ ια  μία ακόμα 
φορά η ΔΕΗ, καθώς η Ευ

ρω παϊκή Επιτροπή απειλεί με 
παραπομπή της Ελλά
δας στο Ε υρω παϊκό 
Δικαστήριο, εξ αιτίας 
της ρύθμισης που πε
ριορίζει το δικαίωμα 
ψήφου για τους εκτός 
δημοσίου μετόχους της 
ΔΕΗ, αν το πακέτο με
τοχώ ν που κατέχουν 
ξεπερνά το 5%.

Χθες η Κομισιόν 
έστειλε αιηολογημένη 
γνώμη στο ελληνικό 
δημόσιο, που αποτελεί 
το δεύτερο βήμα στη 
διαδικασία παραπομπής, κρίνο- 
νας όη  η απαγόρευση, η οποία 
απορρέει από το Προεδρικό Διά
ταγμα 333/2000 περιορίζει τα δι
καιώματα των μετόχων μεειοψη- 
φίας και παραβιάζει τους κανονι
σμούς της ΕΕ για την ελεύθερη 
κίνηση κεφαλαίων. Η διαδικασία 
της παραπομπής έχει ξεκινήσει

από τον Απρίλιο του 2008 με επι
στολή της Κομισιόν.

Το ελληνικό  δημόσιο έχει 
προθεσμία δύο μηνών να απαντή
σει και αν η απάντηση δεν κριθεί 
ικανοποιηηκή, τότε η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει την παρα
πομπή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ » Η  απάντηση του 
ελληνικού δημοσίου κρίθηκε ότι 
δεν αιηολογούσε επαρκώς τους 
λόγους του περιορισμού και γ ι’ 
αυτό η Κομισιόν πέρασε στο επό
μενο βήμα. Η Ελλάδα υποστηρίζει 
όη  η Κομισιόν δεν έχει αποδείξει 
επαρκώς όη  η εν λόγω διάταξη 
παραβιάζει τους ευρω παϊκούς 
κανονισμούς. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής ωστόσο οι χώρες-μέλη 
πρέπει να αποδείξουν -και το ελ

ληνικό δημόσιο δεν το 
έχει πράξει ως σήμερα- 
όη το μέτρο είναι ικανό 
και αναγκαίο για την 
επίτευξη ενός νόμιμου 
στόχου.

Σ ύμ φ ω να  με το 
σκεπηκό της Επιτρο
πής η Ελλάδα, δεν έχει 
επαρκώς εξηγήσει για
τί ο περιορισμός στις 
μετοχές με δικαίωμα 
ψήφου δικαιολογείται 
εξ αιτίας του δημόσιου 
συμφέροντος και της 

ασφάλειας, ούτε γιατί απειλούνται 
το δημόσιο συμφέρον και η ασφά
λεια από την άρση του περιορι
σμού.

Το Προεδρικό Διάταγμα προ
βλέπει όη  η πλειοψηφία του 51% 
των μετοχών της ΔΕΗ πρέπει να 
παραμείνει στον έλεγχο του ελλη
νικού δημοσίου.

Δύο πρώτες παρεμβάσεις 
σε εργασιακό και ασφαλιστικό

Το ελληνικό
δημόσιο έχει 
προθεσμία δύο μη
νών να απαντήσει, 
και αν η απάντηση 
δεν κριθεί ικανοποι
ητική, τότε η 
Επιτροπή μπορεί 
να αποφασίσει 
την παραπομπή.
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»  Λούκα Κατσέλη

Ο Ι Π ΡΟ ΤΕΡΑ ΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ

Απλοποίηση 
της διαδικασίας 
για την ίδρυση 
επιχείρησης

Νομοσχέδιο για την απλοποίη
ση της διαδικασίας ίδρυσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων 
θα καταθέσει μόλις ανοίξει η 
Βουλή η υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας Λούκα Κατσέλη, ενώ έπει
τα από ανοικτή πρόσκληση και 
διαγωνισμό θα προσληφθούν οι 
γενικοί γραμματείς του νέου υ
πουργείου. Το νομοσχέδιο είναι 
το ένα από τα δυο που ετοιμάζε
ται να φέρει σύντομα στη Βουλή 
η υπουργός. Το δεύτερο νομο
σχέδιο που θα καταθέσει προς 
ψήφιση στη Βουλή η υπουργός 
αφορά τη στήριξη των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων, το υπαί
θριο και πλανόδιο εμπόριο και 
άλλα θέματα για την τόνωση της 
αγοράς και την ενίσχυση της 
ρευστότητας. Η κ. Κατσέλη δή
λωσε ότι με το επιτελείο της έ
χει ήδη προχωρήσει την προερ
γασία του νομοσχεδίου. «Η κρί
ση ανπμετωπίζεται με ανάταξη 
της οικονομίας» δήλωσε η υ
πουργός και πρόσθεσε ότι πρέ
πει να χρησιμοπουιθούν όλα τα 
εργαλεία ανάπτυξης, δίνοντας 
έμφαση στα ευρωπαϊκά προ
γράμματα, τον αναπτυξιακό νό
μο και τις κρατικές προμήθειες, 
ενώ υπογράμμισε τη σημασία 
της ποντοπόρου ναυτιλίας.
- Η υπουργός θα έχει το γραφείο 
της στον 6ο όροφο του πρώην υ
πουργείου Ανάπτυξης, στον πέ
μπτο όροφο θα δτατηρεί γρα
φείο η υπουργός Περιβάλλο- 
ντος Τίνα Μπτρμπίλη.

Νέα κινητοποίηση αποφάσισαν οι λιμενεργάτες - Σήμα κινδύνου για την αγορά

Εκκληση 14 φορέων για λήξη 
της απεργίας στον ΟΛΠ

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος. Δεκατέσσερις επαγ
γελματικές ενώσεις και επιμελητήρια από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 
κοινή σύσκεψη για το θέμα της απεργίας του ΟΛΠ. 0  Κ. Μίχαλος ζητά από 
τη Λ. Κατσέλη άμεσα συνάντηση προκειμένου να βρεθεί λύση

»  Δεκατέσσερις 
επαγγελματικές ενώσεις 
και επιμελητήρια από όλη 
τη χώρα ύστερα από κοινή 
σύσκεψη αποφάσισαν χθες να 
κρούσουν των κώδωνα του 
κινδύνου στην κυβέρνηση

ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΗΑΙ0ΔΡ0ΜΙΤΗ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΗ

Παρατείνουντις απεργιακές 
τους κ ινητοποιήσεις οι 
εργαζόμενοι στο εμπορικό 

λιμάνι του Πειραιά. Χθες αποφά
σισαν να κατέλθουν σήμερα σε μία 
24ωρη απεργία, ενώ θα απέχουν 
και από την εργασία του Σαββατο
κύριακου. Την Κυριακή οι διοική
σεις της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης 
Λιμενεργατών θα λάβουν τις απο
φάσεις τους για τη στάση που θα 
κρατήσουν και στη συνέχεια και 
ενώ ήδη η αγορά βρίσκεται σε α
πόγνωση.

Αυτή την περίοδο οι επιχειρή
σεις πραγματοποιούν το 60% του 
τζίρου της και επομένως το κλεί
σιμο το εμπορικού λ ιμένα  του 
Πειραιά -αν παραταθεί- θα δημι
ουργήσει σοβαρά προβλήματα για 
τη βιωσιμότητά τους.

ΦΟΡΕΙΣ »  Δεκατέσσερις επαγ
γελματικές ενώσεις και επιμελη
τήρια από όλη τη χώρα μετά από 
κοινή σύσκεψη αποφάσισαν χθες 
να κρούσουν τω ν κώ δω να του 
κινδύνου στην κυβέρνηση, η οποία 
επίσημα δεν έχει μέχρι σήμερα 
τοποθετηθεί επί του θέματος.

Η διοίκηση του ΟΛΠ απέστειλε 
χθες ενημερωτικό σημείωμα για 
την κατάσταση που έχει διαμορ
φωθεί στην υπουργό Οικονομίας 
και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη,

ενώ από την άλλη πλευρά οι εργα
ζόμενοι στον ΟΛΠ έχουν ζητήσει 
να έχουν συνάντηση μαζί της.

ΤοαίτηματηςΟΜΥ- 
ΛΕ είναι να «παγώσει» 
η εγκα τά σ τα σ η  της 
Cosco στον εμπορευμα- 
τικό σταθμό του ΟΛΠ, 
το οποίο έχει αναλάβει 
να διαχειρίζεται για τα 
επόμενα 35 χρόνια.

Η μόνη αναφορά 
που έγινε από την κ.
Κατσέλη για τα λιμάνια 
μέχρι σήμερα ήταν κα
τά την τελετή παράδο
σης, όπου ανέφερε ότι 
στόχος της κυβέρνησης 
είναι να τα καταστήσει 
διεθνή κέντρα.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ό
ταν το λιμάνι του Πειραιά λειτουρ
γούσε κανονικά, εξυπηρετούνταν 
καθημερινά κατά μέσο όρο 1.400 
κοντέινερ. Σήμερα «δεν γίνεται 
καμία εισαγωγή, καμία εξαγωγή»,

τονίζει ο πρόεδρος τους ΕΒΕΑ, Κ. 
Μίχαλος.

Οπως επισημαίνουν παράγο
ντες της αγοράς, η α
π ε ρ γ ία  δ η μ ιο υ ρ γε ί 
πρόσθετα προβλήματα 
στις εισαγωγικές επι
χειρήσεις και λόγω ε- 
ποχικότητας, καθώ ς 
αυτή την περίοδο ένας 
μεγάλος αριθμός εται
ρειών εισάγει τα προϊ
όντα που θα διακινη- 
θούν την περίοδο των 
Χριστουγέννων.

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ »  Οι
ετα ιρείες πραγματο
ποιούν το τελευταίο 

δίμηνο του έτους το 60% του ετή
σιου τζίρου τους και οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία αυτή την περίοδο 
στην ομαλή διακίνηση των προϊό
ντων, θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς 
επιπτώσεις στην «παγωμένη», έτσι 
κι αλλιώς, αγορά. Καίρια πλήττο

νται από την απεργία και οι ενα- 
πομείνασες εξαγωγικές επιχειρή
σεις. Αν η παραγγελία δεν εκτε- 
λεσθεί, λέει ο Κ. Μίχαλος, οι πε
λάτες των ελληνικών επιχειρήσε
ων στο εξωτερικό θα αναζητήσουν 
αντικαταστάτες από άλλη ευρω
παϊκή χώρα.

Σήμερα, μάλιστα, οι κίνδυνοι 
είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς 
οι συναλλασσόμενοι με ελληνικές 
επιχειρήσεις θα λάβουν υπόψη 
τους τη μακροχρόνια ανωμαλία 
που επικράτησε στο λιμάνι του 
Πειραιά πριν από ενάμιση χρόνο 
και θα λάβουν πιο εύκολα αποφά
σεις για αλλαγή προμηθευτών.

Επιπρόσθετα, οι μεγάλες ναυ
τιλιακές εταιρείες, παρόλο που θα 
μεταφέρουν προϊόντα με προορι
σμό την Ελλάδα, στα πλοία τους, 
θα προτιμήσουν να τα ξεφορτώ
σουν σε άλλα λιμάνια της Μεσο
γείου, προκειμένου να αποφύγουν 
να εγκλωβιστούν στο λιμάνι του 
Π ειραιά. Από εκεί, βέβαια, τα 
προϊόντα αυτά θα πρέπει να επα- 
ναφορτωθούν σε άλλα μικρότερα 
πλοία γ ια  να μεταφερθούν στη 
χώρα μας, κάτι που αυξάνει κάθε
τα το τελικό κόστος τους.

ΕΒΕΑ »  Ο Κ. Μίχαλος ζητά από 
την Λ. Κατσέλη να προγραμματι
στεί άμεσα συνάντηση, «αν είναι 
δυνατόν ακόμη και σήμερα», με τη 
Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, 
προκειμένου να συζητηθεί διεξο
δικά το μείζον πρόβλημα και να 
βρεθεί από κοινού λύση.

«Η κατάσταση αυτή, τονίζεται 
στη σχετική ανακοίνωση του Ε
ΒΕΑ, δυναμιτίζει τη λειτουργία της 
αγοράς, της εθνικής οικονομίας 
και του συνόλου των επιχειρήσε
ων, οι οποίες αδυνατούν να εξά
γουν, αλλά και να εισάγουν πρώτες 
ύλες και εμπορεύματα, παγώνο
ντας με αυτό τον τρόπο την παρα
γωγική διαδικασία».

Η μόνη αναφορά 
που έγινε από την κ. 
Λ. Κατσέλη για τα 
λιμάνια μέχρι σήμε
ρα ήταν κατά την 
τελετή παράδοσης, 
όπου ανέφερε ότι 
στόχος της κυβέρνη
σης είναι να τα 
καταστήσει διεθνή 
κέντρα.

Μ IIII 11 IIIII! I I 11!

Εληξε χθες η παράταση στη λειτουργία της εταιρείας

Σε εκκαθάριση η Ο.Α. - Υπηρεσίες
Η αντίστροφη μέτρηση για την αεροπορι

κή εταιρεία που ίδρυσε το 1957 ο Αρι
στοτέλης Ωνάσης άρχισε από χθες καθώς η 
απόφαση που εξέδωσε το αρμόδιο Εφετείο 
προβλέπει την είσοδο εκκαθαριστή στην Ο
λυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες.

Μετά την παράταση που δόθηκε στην 
λειτουργία της εταιρείας λόγω των εθνικών 
εκλογών και η οποία έληγε χθες, εκδόθηκε

η απόφαση η οποία βάζει την Ο.Α.-Υπηρεσίες 
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ετσι α
νοίγει ο δρόμος για την πρόωρη συνταξιοδό- 
τηση αλλά και τις μετατάξεις των εργαζομέ
νω ν της εταιρείας.

Σήμερα αναμένεται να  τοποθετηθούν οι 
υπεύθυνοι εκκαθάρισης και να ξεκινήσει η 
διαδικασία που θα οδηγήσει στο οριστικό 
κλείσιμο της εταιρείας.

Ε π εν δ ύ ετε στην ηλιακή ενέργεια;

)

Φωτοβολταϊκά συστήματα

29 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα 
Ανταγωνιστικά κοστολόγια 
Πιστοποίηση ποιότητας ΙΘΟ 
Μόνο ικανοποιημένοι πελάτες

Α Ν Α Ν Ε Ω Σ ΙΜ Ε Σ  Π Η ΓΕΣ  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ

ΤΕΧΝΙΚΗ Λ-Ποσαδώνος S1, Μοσχάτο, τηλ.: 210 9400720, www.deltasolar.gf

http://www.deltasolar.gf
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Εγκαινιάστηκε 
ίο  μεγαλύτερο αιολικό 
πάρκο στη Βουλγαρία

β Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της 
Βουλγαρίας, εγκαινίασε πρόσφατα 
στην πόλη Κάρναβα, ο 
πρωθυπουργός της χώρας, Μπόικο 
Μπορίσοφ. Το έργο υλοποιήθηκε 
από την εταιρεία AES Geo Energy 
επενδύοντας το ποσό των 270 
εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα των 52 
ανεμογεννητριών του αιολικού 
πάρκου «Άγιος Νικόλαος» μπορεί 
να προσφέρει στο ενεργειακό 
σύστημα, ετήσια απόδοση 340 
GWh. Το μερίδιο της αιολικής 
ενέργειας στη συνολική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στη 
Βουλγαρία θα διαμορφωθεί σε 330 
MW  ανά έτος, έπειτα από την 
ένταξη του πάρκου «Άγιος 
Νικόλαος» στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας.

Ιδρύεται επιχειρηματικό 
συμβούλιο Σερβίας - 
Ουκρανίας
Ο Η εμπορική και οικονομική 

συνεργασία της Σερβίας και της 
Ουκρανίας ενισχύεται, με την 
ίδρυση επιχειρηματικού 
συμβουλίου Σερβίας-Ουκρανίας, 
αλλά και την υπογραφή διμερούς 
επιχειρηματικής συμφωνίας στο 
Σέρβικο Εμπορικό Επιμελητήριο, 
στο Βελιγράδι. Οι επιχειρηματίες 
των δύο χωρών ενδιαφέρονται 
άμεσα για την αμοιβαία επένδυση 
κεφαλαίων, αλλά και την υλοποίηση 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Σερβία: Εκτίμηση 
για έλλειμμα 
στο 4,5% του ΑΕΠ
β Την εκτίμησή της ότι το δημόσιο 

έλλειμμα στη Σερβία θα ανέλθει 
στο 4,5% του ΑΕΠ το 2009, 
εξέφρασε η υπουργός οικονομικών 
της χώρας, Ντιάνα 
Ντραγκουτίνοβιτς, στη διάρκεια της 
διάσκεψης του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, στην 
Κωνσταντινούπολη. Το τελευταίο 
διάστημα, η χώρα έχει βελτιώσει τις 
σχέσεις της με τους διεθνείς 
οργανισμούς, ενώ καταβάλλεται 
προσπάθεια για περιορισμό του 
δημοσίου ελλείμματος.

Μεταξύ του συνόλου των βαλκανικών χωρών

«Πρωταθλητής» στους ρυθμούς 
ανάπτυξης το Κόσοβο το 2009

»  Οι επιδόσεις εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη πιο καλές το 2010, 
με τη μεταβολή σε επίπεδο ΑΕΠ να φθάνει στο 4,3%.

» Η  οικονομία του θα αναπτυ
χθεί με ρυθμό 3,8% και θα 
συνοδευτεί με αύξηση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 1.731 
ευρώ, από το τέλος του έτους. 
Στον αντίποδα, η Ρουμανία 
θα «δει» το ΑΕΠ της να κάνει 
«βουτιά» 8,5% για φέτος

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Η νεοσύστατη δημοκρατία 
του Κοσόβου μεταξύ του 
συνόλου των χωρών της 

Βαλκανικής, διεκδικεί με αξιώσεις 
το ρόλο του «πρωταθλητή», όσον 
αφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ), για το2009. Αντίθετα, στην... 
ουρά του βαθμολογικού πίνακα -σε 
μια απόπειρα ποδοσφαιρικής προ
σέγγισης της οικονομικής ανάιττυ- 
ξης της περιοχής- βρίσκεται η 
ρουμανική οικονομία.

Το συμπέρασμα αυτό τουλάχι
στον εξάγεται από εκημήσεις του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) για το τρέχον έτος. Σύμφω
να, λοιπόν, με τις προβλέψεις του 
διεθνούς οργανισμού η οικονομία 
του Κοσόβου, για παράδειγμα, α
ναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 
3,8% και να συνοδευτεί με αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 1.731 
ευρώ, από το τέλος του έτους. Οι 
επιδόσεις δε, εκτιμάται ότι θα είναι 
ακόμη πιο καλές το 2010, με τη 
μεταβολή σε επίπεδο ΑΕΠ να φθά

νει στο 4,3%. Στον αντίποδα, η 
ρουμανική οικονομία, όπως όλα 
δείχνουν, κινδυνεύει να «δει» το 
ΑΕΠ της να πραγματοποιεί «βου
τιά» της τάξης του 8,5% για το 2009, 
ενώ η πρόβλεψη για το 2010 είναι 
«αναιμική», καθώς αναμένει ορι
ακή αύξηση του ΑΕΠ, σε ποσοστό 
μόλις 0,5%.

Α Λ Β Α Η ΙΑ  » Ό σ ο ν  αφορά στις 
άλλες οικονομίες της βαλκανικής 
χερσονήσου, το ΔΝΤ έχει αναθεω
ρήσει ελαφρώςπς αρχικές προβλέ
ψεις του για την ανάπτυξη της αλ
βανικής οικονομίας και πλέον ε
κτιμά ότι το ΑΕΠ της γειτονικής 
χώρας θα αυξηθεί κατά 0,7% στο 
τρέχον έτος, έναντι αρχικής εκτί
μησης για αύξηση σε ποσοστό 0,4%. 
Βάσει των στατιστικών δεδομένων 
του διεθνούς οργανισμού το ονομα

στικό ΑΕΠ της Αλβανίας θα ενι- 
σχυθεί σε ποσοστό 2,2% το 2010, 
ενώ η τοπική οικονομία εκτιμάται 
ότι θα είναι σε θέση να επιστρέφει 
σε ένα τυπικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 6%, από το 2011 και μετά. 
Ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η 
αύξηση για το 2009 υπολογίζεται 
στο 0,2% ή στα 2.598 ευρώ.

Σαφώς πιο δύσκολη, εξάλλου, 
εμφανίζεται η κατάσταση της οικο
νομίας στη Βουλγαρία, αφού όπως 
εκτιμά το ΔΝΤ, το ΑΕΠ της χώρας 
εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει 6,5% 
φέτος και 2,5% το 2010. Στη γειτο
νική χώρα να σημειωθεί, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ είναι σήμερα στα 
3.439 ευρώ.

Περίπου ανάλογη είναι η εύτο
να και στη δημοκρατία της Σερβίας, 
όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
σήμερα στα 3.949 ευρώ. Στη συγκε

κριμένη χώρα η μείωση του ΑΕΠ 
αναμένεται να είναι της τάξης του 
4% για το2009, ενώ από του χρόνου 
προσδοκάται αύξηση σε ποσοστό 
1,5%.

ΠΓΔΜ »Για την ΠΓΔΜ σι εκτιμή
σεις του Οργανισμού «μιλούν» για 
μείωση2,5%του φετινού ΑΕΠ, πριν 
επέλθει αύξηση σε ποσοστό 2% το 
2010, καθώς και «ισχυρός βηματι
σμός» της τάξεως του 5% το 2011. 
Στην περίπτωση αυτή το κατά κε
φαλήν ΑΕΠ προσδιορίζεται φέτος 
στα2.944 ευρώ. Για την Κροατία το 
αντίστοιχο ποσό είναι υπερδιπλά
σιο και διαμορφώνεται σε 8.941 
ευρώ, καθιστώντας τη χώρα ως την 
πλουσιότερη της περιοχής.

Ωστόσο και η κροατική οικο
νομία θα υποστεί τις επιπτώσεις 
της κρίσης και φέτος το ΑΕΠ της 
θα συρρικνωθεί κατά 5,2%, για να 
«γυρίσει» στο +0,5% την επόμενη 
χρονιά. Η Βοσνία -  Ερζεγοβίνη, 
τέλος, υπολογίζεται ότι θα εμφανί
σει μείωση 3% στο ΑΕΠ το 2009, 
πριν επιστρέφει το 2010 σε θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης 0,5% το 2010. Το 
κατά κεφαλήν εισόδημα στη Βο
σνία -  Ερζεγοβίνη εκημάται φέτος 
στα 2.751 ευρώ.

Σε σχέση με την αγορασηκή 
δύναμη του δολαρίου σης συγκε
κριμένες χώρες, από τα στοιχεία 
του ΔΝΤ προκύπτει ότι ένα δολάριο 
ΗΠΑ στην ΠΓΔΜ αγοράζει 2,1 
φορές περισσότερα προϊόντα από 
ό,τι σης χώρες της Δυτικής Ευρώ
πης κι ακολουθούν: Βουλγαρία με 
1,98 φορές, Αλβανία με 1,9, Σερβία 
1,83, Βοσνία με 1,76 και Κροατία 
με 1,2 φορές.
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Σύμφωνα με ίο  σχέδιο προϋπολογισμού που προωθεί το υπουργείο των Οικονομικών

Ρουμανία: Ανάπτυξη 0,5% ίο 2010
» Μ ε  την εκτίμηση 
του πληθωρισμού να 
προσδιορίζεται στο 3,7%.

Α ναιμικό αν και θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης στο 
0,5% προβλέπει το σχέδιο 

προϋπολογισμού για το 2010, το 
οποίο προωθείτο υΥπουργείοτων 
Οικονομικών της Ρουμανίας, με 
την εκτίμηση του πληθωρισμού να 
προσδιορίζεται στο 3,7%.

Η πορεία των μακροοικονομι
κών αυτών μεγεθών εξαρτάται ά
μεσα από η ς  εξελίξεις στη ρουμα

νική οικονομία, με το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος να εσηάζεται 
στο επίπεδο της οικονομικής ρευ
στότητας, αλλά και στην πορεία της 
κατανάλωσης στην αγορά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΝΤ » Τ η ν  ίδια 
σηγμή ουσιασηκός παράγοντας 
διαμόρφωσης των εξελίξεων είναι 
το Διεθνές Νομισμαηκό Ταμείο, 
μέσω των αξιολογήσεων για τα 
δανειοδοηκά πακέτα, που χορηγεί 
στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουρ
γός της Ρουμανίας, Εμίλ Μποκ, 
μετά η ς  συνομιλίες με συνδικαλι

σηκές οργανώσεις, η κυβέρνησή 
του δεν θα προχωρήσει σε αύξηση 
ταυ ΦΠΑ, αφού ένα τέτοιο μέτρο 
δεν περιλαμβάνεται στον προϋπο
λογισμό του 2010.

Την ίδια άποψη περί μη αύξη
σης του ΦΠΑ εξέφρασε και ο υ
πουργός Οικονομικών, Γκιόργκι 
Ποτζέα.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜ Α Ωστό
σο, ο τελευταίος διευκρίνισε ότι αν 
δεν μειωθεί το έλλειμμα στον προ
ϋπολογισμό του 2010, όπως έχει 
ζητήσει το ΔΝΤ, υπάρχει πιθανό
τητα και για αύξηση του ΦΠΑ.

Ο κ. Ποτζέα ανέφερε ακόμη 
όη το έλλειμμα του προϋπολογι
σμού για το 2009 είναι στο 5,4% του 
ΑΕΠ, ήτοι κάτω από το όριο που 
έχει ζητήσει το ΔΝΤ για τη χορή
γηση δανείου 20 δισ ευρώ στη 
Ρουμανία.

Πάντως ο Πρόεδρος της Ρου
μανίας, Τραϊάν Μπασέσκου, δια
φοροποιήθηκε πρόσφατα, σε σχέ
ση με την πρόβλεψη της κυβέρνη
σης για την ανάπτυξη του 2010.

Έτσι υπογράμμισε ότι η οικο
νομία της χώρας δεν θα επιστρέφει 
στην ανάπτυξη πριν το δεύτερο 
τρίμηνο του επόμενου χρόνου.
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Ναυλαγορά
BALTIC DRY
8/10 2 .647 ▲
7/10 2 .5 4 6

»  Στις 2.647 μονάδες έκλεισε 
χθες ο Baltic Dry. Ο δείκτης ξηρού 
φορτίου συνέχισε να ενισχύεται 
σημαντικά και κατέγραφε 
άνοδο 3,97%.

Εκτενές ρεπορτάζ για 
τη Λ. Κατσέλη στην L.L.

Στην τοποθέτηση της Δούκας Κα
τσέλη στο υπουργείο Οικονομίας 
- Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας, αναφέρεται σε χθεσινό της 
δημοσίευμα η Lloyds List.
Οπως αναφέρει η βρετανική ναυ
τιλιακή εφημερίδα η 57χρονη κα- 
θηγήτρια Οικονομικών αναλαμ
βάνει το τομέα της ναυτιλίας ενώ 
την ίδια στιγμή η ναυτιλιακή κοι
νότητα είναι προβληματισμένη 
για την κατάργηση του υπουργεί
ου Ναυτιλίας. Ό πως σημειώνει η 
εφημερίδα η κ. Κατσέλη είναι η 
πρώτη γυναίκα υπουργός Ναυτι
λίας και αναλαμβάνει να χειρ ι
στεί τα θέματα ενός υπερυπουρ- 
γείου.Η LL αναφέρεται στην ομι
λία της κατά την διάρκεια της πα
ραλαβής του χαρτοφυλακίου της 
ναυτιλίας και στην υπόσχεση που 
έδωσε προς τους φορείς του εφο
πλισμού να βρίσκεται μαζί τους σε 
ένα συνεχή διάλογο. Επίσης υπο- 
σχέθηκε ταχύτητα στην λήψη των 
αποφάσεών της. Η εφημερίδα κά
νει επίσης αναφορά στην καριέρα 
της κ. Κατσέλη στο εξωτερικό, 
στην θητεία της σε διεθνείς οικο
νομικούς οργανισμούς και στο 
γάμο της με τον πρώην υπουργό 
Οικονομίας Γ. Αρσένη.

Ποσό 300 εκαι. δολ. 
σηκώνει από το Χρηματιστήριο 
η Safe Bulkers

Το ποσό των 300 εκατ. δολαρίων 
ετοιμάζεται να «σηκώσει» από το 
χρηματιστήριο η εισηγμένη Safe 
Bulkers του Π. Χατζηιωάννου πα
ρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να 
έχει άμεση ανάγκη να ενισχύσει 
τη ρευστότητά της.
Σύμφωνα με τον πρόεδρό της 
μπορεί το ζητούμενο να μην είναι 
η ρευστότητα, όμως η εταιρεία α
ποκτά με αυτό τον τρόπο μεγαλύ
τερη ευελιξία.
Μετά την ανακοίνωση της αύξη
σης του μετοχικού κεφαλαίου η 
μετοχή της Safe Bulkers ενισχύ- 
θηκε χθες κατά 3,91% στα 8,50 
δολάρια.Τα κεφάλαια που θα α
ντληθούν πρόκειται να χρησιμο
ποιηθούν για την αγορά πλοίων 
και την πληρωμή δανείων. Η Safe 
Bulkers διαχειρίζεται 14 πλοία 
μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Μήλον της έριδος μεταξύ Σηφουνάκη - Ρέππα ενώ μόνη υπεύθυνη είναι η Λ. Κατσέλη

Σύγχυοπ με τις αρμοδιότητες 
για την ακτοπλοΐα

» Σ ε  σύσκεψη χθες του 
Μ. Χρυσοχόίδη με την ηγεσία 
του Λ.Σ. προέκυψε ότι 
περίπου 10 διευθύνσεις του 
πρώην YEN φεύγουν από την 
αρμοδιότητα του Λιμενικού

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΗ

Ενα σημαντικό χρονικά με
ταβατικό στάδιο φαίνεται 
ότι θα χρειαστεί η νέα κυ

βέρνηση προκειμένου να αποσπά- 
σει τελικά σε κάθε αρμόδιο υπουρ
γείο τα αντικείμενα που είχε στο 
χαρτοφυλάκιο του το καταργημένο 
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
ενώ παραμένει η σύγχυση στην α
γορά για ορισμένα αντικείμενα.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΜΗΟ Χθες ο υφυ
πουργός Υποδομών -  Μεταφορών 
και Δικτύων, Ν. Σηφουνάκης, σε 
δηλώσειςτου στην ακριτική Λήμνο, 
είπε ότι ο κλάδος της ακτοπλοΐας 
περνάει εξολοκλήρου στην αρμο- 
διότητά του, ενώ από το Προεδρικό 
Διάταγμα για τη δημιουργία του 
νέου υπουργείου Οικονομίας -  Α
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
προκύπτει όπ η ακτοπλοΐα περιέρ
χεται στις αρμοδιότητες της κ. Λ. 
Κατσέλη.

Ο κ Σηφουνάκης φέρεται να 
δήλωσε ότι υπάρχει στα σχέδια της 
κυβέρνησης η λειτουργία ενός ο-

λοκληρωμένου δικτύου μεταφορών 
από το μετρό μέχρι και το καράβι 
ενώ υποσχέθηκε αξιοπρεπείς συ- 
γκοινωνίες για τους νησιώτες. Την 
πρόθεσή του να εντάξει 
την ακτοπλοΐα στις αρ
μοδιότητες του υπουρ
γείου του εκδήλωσε 
και ο υπουργός Υποδο- 
μών Δ  Ρέππας.Το πρωί 
εξάλλου πραγματοποι
ήθηκε στον Πειραιά 
σύσκεψη του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη 
Μ. Χρυσοχοίδη με την 
ηγεσία του Λιμενικού 
Σώματος και υψηλό
βαθμα στελέχη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες με
ταξύ άλλων προέκυψε ότι ένας α
ριθμός περίπου 10 Διευθύνσεων 
του πρώην υπουργείου Εμπορικής

Ναυτιλίας φεύγουν από την αρμο
διότητα του Λιμενικού Σώματος και 
μεταφέρονται σταδιακά σε άλλα 
υπουργεία.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Πά
ντως το αρχηγείο του 
ΛΣ θα παραμείνει 
στον Πειραιά στο κτή
ριο της Ακτής Βασι- 
λειάδη όπου λειτουρ
γεί και ο θάλαμος για 
τις επιχειρήσεις του 
ΛΣ.

Ο κ. Χρυσοχόΐδης 
ζήτησε από τους αρμό
διους κλαδάρχες να 
αρχίσουν την ενημέ

ρωση των πολιτικών υπαλλήλων 
στο κτήριο της οδού Μεσογείων 
όπου έχει εγκατασταθεί το υπουρ
γείο Οικονομίας. Πιθανότατα για

ένα μικρό χρονικό διάστημα το 
προσωπικό του ΛΣ θα συνεχίσει να 
υποβοηθά σε τρέχοντα θέματα 
ναυτιλιακής πολιτικής και ακτο
πλοΐας.

Πάντως με βάση τα δύο Προε
δρικά Διατάγματα που δημοσιεύ- 
θηκαν στο ΦΕΚ, στο υπουργείο 
Οικονομίας περιέρχονται όλες οι 
αρμοδιότητες που αφορούν τη 
λειτουργία της ποντοπόρου ναυτι
λίας, όλοι οι εποπτευόμενοι από το 
πρώην YEN οργανισμοί, δηλαδή 
τα λιμάνια, το ΝΑΤ και ο Οίκος 
Ναύτη, επίσηςτα θέματα εργασίας 
των ναυτικών όπως και η εκπαί- 
δευση.Στην αρμοδιότητα επίσης 
του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη περιέρχεται ό,τι αφορά την 
ασφάλεια των λιμανιών ενώ ό,τι 
αφορά τα θέματα υποδομών πιθα
νότατα περιέχεται στην αρμοδιότη
τα του υπουργείου Υποδομών -  
Μεταφορών και Δικτύων.

Ζημιά για την ναυτιλία, το διε
θνές κύρος της, τους ναυτικούς, το 
νηολόγιο, τις ναυτιλιακές και πα- 
ραναυτιλιακές επιχειρήσεις, προ- 
καλεί η κατάργηση του υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με 
ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η 
Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας Λονδίνου. Με οξύ ύ
φος οι εφοπλιστές του Λονδίνου 
επικρίνουν την κίνηση της νέας 
κυβέρνησης και ζητούν την επανα
φορά του YEN και την επανασύν
δεση της ελληνικής ναυτιλίας με 
το Λιμενικό Σώμα.

Οι εφοπλι
στές του Λονδίνου 
επικρίνουν την κίνηση 
της νέας κυβέρνησης 
και ζητούν την επανα
φορά του YEN και την 
επανασύνδεση της 
ελληνικής ναυτιλίας 
με το Λιμενικό Σώμα.
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Ναυπηγικά συμβόλαια

Θα ακυρωθεί το 50%-60°/ο ίων παραγγελιών
»  Ανάκαμψη όχι νωρίτερα 
από το 2011 βλέπουν 
οι Ελληνες εφοπλιστές

Περισσότερες ακυρώσεις 
ναυπηγικών συμβολαίων 
βλέπουν για το επόμενο 

διάστημα οι Έλληνες εφοπλιστές, 
ενώ η ανάκαμψη της ναυτιλίας 
δεν  θα πρέπε ι να  αναμένεται 
νωρίτερα από το 2011.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρί
ου Marine Money που πραγματο
ποιήθηκε χθες στην Αθήνα, εκ
πρόσωποι του ελληνικού εφοπλι
σμού, όπως ο Β. Μαρινάκης και 
ο Ευ. Ποστιόλης, σημείωσαν ότι

θα πρέπει τελικά να ακυρωθεί 
ακόμα και το 50% με 60% των 
παραγγελιών που υπάρχουν σή
μερα στα ναυπηγεία κυρίως της 
Ασίας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ »  Στο
πλαίσιο του πάνελ για τις επιπτώ
σεις της κρίσης στη ναυτιλία, οι 
συμμετέχοντες πλοιοκτήτες ση
μείωσαν πως οι ναυπηγικοί όμι
λοι πρέπει να επιδείξουν ευελιξία 
στο θέμα των ακυρώσεων, διότι 
στην αντίθετη περίπτωση ίσως 
σημειωθούν πτωχεύσεις.

Ο κ. Μαρινάκης είπε συγκε
κριμένα ότι τα ναυπηγεία πρέπει 
το συντομότερο δυνατό να κατα
λάβουν τη νέα κατάσταση και να

επιδείξουν πνεύμα συνεννόησης. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Capital Maritime τουλάχιστον 90 
με 100 δισ. δολάρια έχουν χαθεί 
από την αξία του πλοίω ν που 
περιέχονται στο παγκόσμιο βι
βλίο παραγγελιών. Η αρχική του 
αξία κατά τη συμβολαιοποίηση 
αυτών των πλοίων ανερχόταν στα 
300 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος μάλιστα τάχθηκε υπέρ 
μίας κο ινής προσέγγισης των 
ναυπηγείων από τους φορείς της 
ναυτιλίας.

Ό πω ς σημείωσαν άλλοι ομι
λητές τα ναυπηγεία της Κίνας 
είναι περισσότερο δεκτικά σε α
κυρώσεις πλοίων ή μεταθέσεις 
παραδόσεων πλοίων. Αντίθετα

μέχρι σήμερα οι κατασκευαστές 
της Νότιας Κορέας είνα ι άκα
μπτοι στις διαπραγματεύσεις.

Η χρηματοδότηση της ναυτι
λίας από τις τράπεζες παραμένει 
δύσκολη κα ι σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 
συνέδριο, μέχρι τώρα έχει δια
σφαλιστεί μόνο το 60% των κεφα
λα ίω ν που απαιτούνται γ ια  το 
2010 και το 40% όσων απαιτούνται 
για το 2011.

Στελέχη της Τράπεζας Νοτάεβ 
υπολογίζουν ότι για τα επόμενα 
τρία χρόνια η ναυτιλία θα χρεια
στεί να εξασφαλίσει κεφάλαια 
περίπου 200 δισ. δολάρια, προ
κειμένου να χρηματοδοτήσει τις 
επενδύσεις της.
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Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α

Πάνω και από τα 1.060 
δολ./ουγγιά ο χρυσός

Το ράλι του χρυσού 1.075

. 2 0 0 9 . Loop

2/10 5/10 6/10 7/10 8/10

σε δολ./ουγγιά 1 .0 6 1 , 4 0
Υψηλότερο

1.050

1,025

Νέο ιστορικό υψηλό -για τρίτη συνεχό
μενη συνεδρίαση- κατέγραψε η ττμή 
του χρυσού που ξεπέρασε και τα 1.060 
δολ./ουγγτά. «Οι επενδυτές στρέφοντατ 
στον χρυσό γτα να αντισταθμίσουν τον 
κίνδυνο από την αποδυνάμωση του δο
λαρίου», σχολίασε διαπραγματευτής ε
μπορευμάτων στη Σιγκαπούρη.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

Ενθαρρυντική αύξηση 
βιομηχανικής παραγωγής

Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμα- 
νίας αυξήθηκε κατά 1,7% τον Αύγου
στο σε μηνταία βάση, επιβεβαιώνοντας 
τις προβλέψεις.

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ -Η Π Α

Καλά νέα από το μέτωπο 
της απασχόλησης

'09 Φ. Μ. Α. Μ. I. I. Α. Σ.

Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των αττήσεων γτα 
λήψη επιδόματος ανεργίας μειώθηκε 
την περασμένη εβδομάδα κατά 33.000 
στις 521.000, στο χαμηλότερο επίπεδο 
από τον Ιανουάριο. Και στην Αυστρα
λία, τα στοιχεία για την απασχόληση 
Σεπτεμβρίου ξεπέρασαν κάθε προσδο
κία, αφού δημιουργήθηκαν 40.600 νέ
ες θέσεις εργασίας, έναντι εκτίμησης 
γτα απώλεια 10.000 θέσεων. Ως αποτέ
λεσμα η ανεργία υποχώρησε στο 5,7%.

Για ανάκαμψη μετ' εμποδίων, έκανε χθες λόγο ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, καλώντας παράλλη

λα τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιταχύνουν τη δημοσιονομική εξυγίανση. Παρέμβαση 
ασιατικών κεντρικών τραπεζών για να επιβραδυνθεί η υποχώρηση του δολαρίου.

Δ Ο Λ Α Ρ ΙΑ  Α Γ Ο Ρ Α Ζ Α Ν  Χ Ο ΕΣ  Μ Α Ζ Ι Κ Α  Α Σ ΙΑ Τ ΙΚ Ε Σ  Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ

Ζ. Κ. Τριοέ: «Πριν το 2012 
η δημοοιονομική εξυγίανση»

Τα επιτόκια των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζώνΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
h s a v @ p e g a s u s . g r

Τον κώδωνα του κινδύνου 
έκρουσε, χθες, ο πρόε
δρος της Ε υρω παϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ 
Τρισέ, ξεκαθαρίζοντας ότι αν 
και η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει, 
οι ρυθμοί θα είναι αργοί. Μιλώ
ντας στη συνέντευξη Τύπου, 
μετά τη μηνιαία συνεδρίαση της 
διοίκησης, ο κ. Τρισέ προειδο
ποίησε τις κυβερνήσεις της 
Ευρωζώνης να προχωρήσουν 
με ταχείς ρυθμούς στη δημοσι
ονομική εξυγίανση μόλις η κα
τάσταση το επιτρέψει. Στην α
γορά, όμως, μεγαλύτερη επ ί
δραση είχε κάτι που... δεν είπε 
ο κ. Τρισέ: Ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
«παρέλειψε» να στηρίξει το 
δολάριο, γεγονός που προκά- 
λεσε νέες σημαντικές πιέσεις 
στο αμερικανικό νόμισμα.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ »  Η διοίκηση της 
ΕΚΤ, όπως άλλωστε όλοι περίμε- 
ναν, διατήρησε αμετάβλητα τα 
επιτόκια του ευρώ (αντίστοιχη 
απόφαση έλαβε χθες για τη στερ
λίνα και η Τράπεζα της Αγγλίας). 
Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ χαρακτήρισε το επίπεδο των 
επιτοκίων «κατάλληλο», υποστή
ριξε ότι «η ανάκαμψη συνεχίζε
ται» αν και προειδοποίησε για

«αναταράξεις» στην πορεία. Πα
ράλληλα κάλεσε τις κυβερνήσεις 
να «σχεδιάσουν προγράμματα 
εξυγίανσης σύμφωνα με το Σύμ
φωνο Σταθερότητας, τα οποία θα 
διασφαλίζουν ότι η δημοσιονομι
κή σύσφιξη θα ξεκινήσει το ταχύ
τερο δυνατό και το αργότερο μέ
χρι την έναρξη της ανάκαμψης 
των οικονομιών». Ο κ. Τρισέ 
ζήτησε τα προγράμματα εξυγίαν
σης να εφαρμοστούν ήδη από το 
2011 και ο ετήσιος ρυθμός μείω
σης των ελλειμμάτων να είναι 
υψηλότερος του 0,5% που επιτάσ
σει το Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Αν και δεν συνέδεσε τις προειδο

ποιήσεις αυτές με τα επιτόκια, 
εντούτοις αν στο ΕοοΕίη συνεχί
σει να επικρατεί η σημερινή 
«γραμμή» υπέρ της δημοσιονομι
κής στήριξης των οικονομιών, η 
ΕΚΤ είναι εξαιρετικά πιθανό να 
άρει τη νομισματική στήριξη -δη
λαδή να αυξήσει τα επιτόκια.

Η στάση αυτή της ΕΚΤ ενι
σχύει την εικόνα του ευρώ ως 
«σκληρό νόμισμα» αν και οι 
πληροφορίες ήθελαν τον κ. Τρι
σέ να στηρίζει με τις δηλώσεις 
του το δολάριο. Ο επικεφαλής 
της ΕΚΤ αρκέστηκε, όμως, σε 
μια γενικόλογη αναφορά περί 
«ανάγκης αποφυγής των υπερ-

βολικών διακυμάνσεων». Αμέ
σως μετά το ευρώ ενισχύθηκε 
σημαντικά, υπερβαίνοντας ακό
μα και τα 1,48 δολ. «Πριν τη 
συνέντευξη Τύπου υπήρχαν φή
μες στην αγορά ότι ο Τρισέ θα 
κάνει σαφή σχόλια υπέρ του 
σκληρού δολαρίου», εξηγεί ο 
αναλυτής της RBC C apita l 
Markets, Μάθιου Στράους. «Κα
θώς αυτό δεν συνέβη, ακολού
θησε ράλι για το ευρώ».

ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Νωρίτερα 
το δολάριο δεχόταν ισχυρές πι
έσεις στις ασιατικές αγορές, α
ναγκάζοντας μάλιστα τις κεντρι- 
κές τράπεζες να παρέμβουν. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα των FT, 
οι διαπραγματευτές στις αγορές 
συναλλάγματος έκαναν λόγο για 
μαζικές εντολές αγοράς δολαρί
ων από τις κεντρικές τράπεζες, 
της Ν. Κορέας, της Ταϊλάνδης, 
της Μαλαισίας, της Ταϊβάν και 
της Σιγκαπούρης.

Ρευστότητα προσέθεσε στην 
αγορά και η κεντρική τράπεζα 
του Χονγκ Κονγκ, για να εμπο
δίσει το νόμισμα της περιοχής 
να ανατιμηθεί έναντι του δολα
ρίου. Αναλυτές της αγοράς συ
ναλλάγματος σχολίαζαν, πά
ντως, ότι οι παρεμβάσεις δεν 
είχαν στόχο την ανακοπή της 
πτωτικής πορείας του δολαρίου 
αλλά την επιβράδυνσή της.

Προβλέπει περαιτέρω κέρδη 33% στα χρηματιστήρια έως το 2011

Οΐτ: «Θα συνεχιστεί η άνοδος στις αγορές»
Σ υνέχιση της ανοδικής 

πορεία ς τω ν δ ιεθνώ ν 
χρηματιστηρίων, με πε

ραιτέρω κέρδη 33% έως τα τέλη 
του 2011 προβλέπει η Citigroup. 
Σύμφωνα με τους αναλυτές του 
διεθνούς οίκου, ο παγκόσμιος 
δείκτης MSCI, σήμερα στις 280 
μονάδες, θα α γγίξε ι σε δύο 
χρόνια τις 340 μονάδες, σημει
ώνοντας άνοδο 33%. Αυτό βα
σίζεται στην εκτίμηση πω ς η 
ανάκαμψη των εταιρικών κερ
δών θα είναι της τάξης του 50%- 
60%. Ό πως σημειώνει, ίσως η

ανάκαμψη της κερδοφορίας να 
είναι ακόμα υψηλότερη, κάτι 
που υποδηλώνει διψήφια κέρδη 
για  τις μετοχές την επόμενη 
διετία. Πάντως, δεν αναμένεται 
να είναι το ίδιο εντυπωσιακά 
όσο αυτά των τελευταίων έξι 
μηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ »  «Θα υπάρξουν και 
διορθωτικές κινήσεις στις αγο
ρές στη διάρκεια της ανοδικής 
διαδρομής... Η μέση διόρθωση 
στους πρώτους 24 μήνες μιας 
νέας «αγοράς ταύρων» φτάνει

περίπου το 75-8%. Ωστόσο, αυ
τές οι οπισθοχωρήσεις θα πρέ
πει να θεωρηθούν ως ευκαιρίες 
για αγορές μετοχών και όχι ως 
σήμα εξόδου από τα χρηματι
στήρια. Άλλωστε, προς το πα
ρόν, ο συνδυασμός λογικών α
ποτιμήσεων, αναμενόμενης α
νάκαμψης της κερδοφορίας και 
χαμηλών επιτοκίων, σημαίνει 
πως είναι νω ρίς για να γίνει 
κανείς επιφυλακτικός για τις 
μετοχές, μολονότι αρχίζει η 
συζήτηση για τα υψηλά ελλείμ
ματα και τον κίνδυνο του πλη

θωρισμού στο μέλλον».
Ο διεθνής οίκος εξηγεί ότι 

οι μετοχές μπήκαν τον Μάρτιο 
στη «ζώνη του λυκόφωτος», που 
παραδοσιακά είναι μία περίο
δος προς το τέλος της οικονο
μικής ύφεσης, όπου οι τιμές των 
μετοχών εκτοξεύονται ακόμη 
και εάν η κερδοφορία των εται
ρειών μειώνεται. Τώρα τελειώ
νει αυτή η φάση και ακολουθεί 
η επόμενη, αυτή της ανάκαμψης 
της κερδοφορίας που σχετίζεται 
με λογικές, αν όχι εντυπωσια
κές, αποδόσεις στις αγορές.

mailto:hsav@pegasus.gr
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Το μήνυμα που 
στέλνει η Alcoa

T O Y  JOHN AUTHERS

Τ έσσερις φορές τον χρόνο η 
Alcoa, ο κολοσσός παραγω
γής αλουμινίου, είναι η πιο 

σημαντική εταιρεία στον πλανήτη. 
Η πρώτη μεγάλη αμερικανική εται
ρεία που δημοσιοποιεί τα κέρδη της 
κάθε τρίμηνο, συνέβαλε σημαντικά 
στην άνοδο των αγορών χθες, καθώς 
ανακοίνωσε κέρδη, ενώ οι διαπραγ
ματευτές είχαν προετοιμαστεί για 
ζημίες.

Αυτό πυροδότησε κέρδη στους 
βασικούς χρηματιστηριακούς δεί
κτες. Και ο τρόπος που έβγαλε κέρ
δη η Alcoa αναδεικνύει τα βασικά 
ζητήματα για την υπόλοιπη περίοδο 
των εταιρικών ανακοινώσεων για 
τα κέρδη τριμήνου.Οι ανακοινώσεις 
για τα κέρδη του πρώτου και του 
δεύτερου τριμήνου φέτος, αποδεί
χθηκαν θετικοί καταλύτες για τις 
μετοχές, καθώς οι εταιρείες ξεπέρα- 
σαν εξαιρετικά απαισιόδοξες προ
βλέψεις, επειδή κατόρθωσαν να 
περικόψουν τα κόστη.

Όμως, οι περικοπές δαπανών δεν 
μπορούν να συνεχιστούν εις το διη
νεκές και έχουν αρνητικές επιπτώ
σεις για την υπόλοιπη οικονομία. Οι 
επενδυτές θέλουν να δουν αν οι ε
ταιρείες μπορούν να αυξήσουν τον 
κύκλο εργασιών τους. Η Alcoa το 
κατόρθωσε, καθώς ο τζίρος της αυ
ξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το β' 
τρίμηνο. Οι πωλήσεις της όμως είναι 
33% χαμηλότερες σε σχέση  με έναν 
χρόνο πριν.Όσο περισσότερες εται
ρείες προσφέρουν ευχάριστες εκ
πλήξεις σε σύγκριση με τις απαισιό
δοξες προβλέψεις για τα έσοδα, τόσο 
μεγαλύτερο ίσως αποδειχθεί το πιι- 
θανό ράλι.

Σύμφωνα με χο Reuters, οι χρη
ματιστές έχουν προεξοφλήσει πτώση 
25% -σε ετήσια βάση- στα κέρδη γ' 
τριμήνου, ένας πήχυς που δεν είναι 
δύσκολο να ξεπεραστεί. Ωστόσο, υ
πάρχουν λόγοι επιφυλακτικότητας 
μακροπρόθεσμα, καθώς αναμένεται 
εντυπωσιακή ανάκαμψη των κερ
δών των επιχειρήσεων κατά 35% το 
α' τρίμηνο του 2010. Είναι δύσκολο 
να δει κανείς πώς θα γίνει αυτό, 
χωρίς να βελτιωθούν τα περιθώρια 
κέρδους.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας 
αναιμικής ανάκαμψης, τα περιθώρια 
διευρύνονται, καθώς οι πωλήσεις 
αυξάνονται και τα -φρεσκοκομμένα- 
κόστη παραμένουν χαμηλά. Όμως, 
τα περιθώρια είναι ήδη σε υψηλότε
ρα επίπεδα σε σχέση με το ιστορικά 
σύνηθες. Υπάρχουιν πολλές πιθα
νότητες για μια καλή περίοδο για τις 
μετοχές τώρα, αλλά οι πιθανότητες 

για απογοητεύσεις το 2010 είναι 
ακόμα περισσότερες, β

Κερδών συνέχεια οτα διεθνή χρηματιστήρια
T O Y  CHRIS FLOOD

Οι επενδυτές τοποθετούνται μαζικά σε ριψο
κίνδυνες αξίες συμπαρασΰροντας τις τιμές των 
βασικών μετάλλων και του πετρελαίου. Νέα 
βουτιά για το δολάριο.

D AX: Φρανκφούρτη
Η εξέλιξη του δείκτη
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Ε πιστροφή σε ρυθμούς ράλι για τις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές είχαμε χθες, 
με την τιμή του χρυσού να αναρριχά- 

ται σε νέα ρεκόρ και το δολάριο να διολι
σθαίνει περαιτέρω, κάτι που ανάγκασε ορι
σμένες κεντρικές τράπεζες, στην Ασία, να 
παρέμβουν για να περιορίσουν την ανατίμη
ση των νομισμάτων τους.

Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του 
δολαρίου υποχώρησε, χθες, κατά 0,9% για 
να διαμορφωθεί σε νέα χαμηλά 14μήνου. 
Από τα νομίσματα που επωφελήθηκαν πε
ρισσότερο κατά τις χθεσινές συναλλαγές ή
ταν το δολάριο Αυστραλίας που άγγιξε νέα 
υψηλά 14μήνου έναντι του αμερικανικού, 
καθώς τα εντόνως εύρωστα στοιχεία για την 
αγορά απασχόλησης ενέτειναν τις προσδο
κίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από 
την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Εν τω μεταξύ, η διολίσθηση του δολαρίου 
βοήθησε τον χρυσό να διευρύνει τα κέρδη 
του για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η τιμή 
του πολύτιμου μετάλλου άγγιξε τα νέα ιστο
ρικά υψηλά των 1.058,20 δολαρίων η ουγκιά, 
έχοντας καταγράψει ποσοστιαία άνοδο της 
τάξης του 6% από την πρώτη Οκτωβρίου και 
20,5% από τις αρχές του έτους.

0 Στιβ Μπάροου, ο αναλυτής της Standard 
Bank δήλωσε πως η άνοδος του χρυσού α
ποτελεί «περισσότερο ένδειξη της τεράστιας 
ρευστότητας» που διοχέτευσαν στην αγορά 
οι κεντρικές τράπεζες και όχι ο προάγγελος 
της έλευσης ενός τεράστιου πληθωριστικού 
κύματος. «Το γεγονός ότι υποχωρούν οι α
ποδόσεις υποδηλώνει ότι η υπερβάλλουσα 
ρευστότητα -αντικατοπτρίζεται στις υψηλές

τιμές του χρυσού -  χρησιμοποιείται για την 
αγορά ομολόγων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακόμη, η τιμή του αργού πετρελαίου ανα
φοράς, του Δυτικού Τέξας αυξήθηκε κατά 
περισσότερο από 3 δολάρια το βαρέλι, χάρη 
στη διολίσθηση του δολαρίου. Επίσης, άνοδο 
κατέγραψαν οι τιμές και άλλων βασικών 
μετάλλων, με τον χαλκό και το αλουμίνιο να 
κερδίζουν πάνω από 4% χάρη στα καλύτερα 
του αναμενόμενου αποτελέσματα κερδοφο
ρίας που ανακοίνωσε, χθες, η Αίοοη, ο αμε
ρικανικός όμιλος αλουμινίου. Η ευρύτερη 
βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου 
βοήθησε τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές

να αγνοήσουν τη «βουτιά» του δο
λαρίου και να καταγράψουν άνοδο 
για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση. 
Στο μέσον των συναλλαγών, στη 
Νέα Υόρκη, ο δείκτης αναφοράς 
S&P 500 κέρδιζε 1,2%, χάρη και στη 
μείωση των εβδομαδιαίων αιτήσεων 
για τη λήψη επιδόματος ανεργίας.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντι
κού, ο πανευρωπαϊκός δείκτης FTSE 
Eurofirst 300 έκλεισε με σημαντικά 
κέρδη ύψους 1,3%, ενώ ο δείκτης 
FTSE 100, στο Λονδίνο κατέγραψε 
άνοδο 0,9%. Εν τω μεταξύ, οι τιμές 
των αμερικανικών κρατικών ομο
λόγων αυξήθηκαν, καθώς αναμενό- 
ταν, εν όψει της δημοπράτησης των 
νέω ν 30ετούς διάρκειας τίτλων του 
αμερικανικού υπουργείου Οικονο
μικών, συνολικού ύψους 12 δισ. 
δολαρίων.

Η απόδοση του 30ετούς τίτλου 
κινούταν πτωτικά κατά 4 μονάδες 

βάσης, σας 3,975, στο μέσον των συναλλα
γών, ενώ η αντίστοιχη του ΙΟετούς τίτλου 
αναφοράς υποχωρούσε κατά 2 μονάδες βά
σης, στο 3,17%.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας δι
ατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά 
τους, όπως άλλωστε αναμενόταν ευρέως από 
την αγορά.

Η απόδοση του ΙΟετούς βρετανικού Gilt
έχασε 3 μονάδες βάσης, στο 3,352%, ενώ η 
αντίστοιχη του ΙΟετούς γερμανικού Bund 
διατηρήθηκε αμετάβλητη στο 3,114%. Ο

Χαμηλό 14 μηνών για χο δολάριο

Τ ο δολάριο υποχώρη
σε χθες στο χαμηλό
τερο επ ίπ εδ ο  τω ν 

τελευταίων 14 μηνών σε ε
μπορικά σταθμισμένη βάση, 
καθώς η αισιοδοξία για  τις 
προοπτικές της παγκόσμιας 
ανάπτυξης μείωσε τη ζήτηση 
για την ασφάλεια που παρέ
χει το αμερικανικό νόμισμα. 
Τα βελτιωμένα στοιχεία για 
τις λιανικές πωλήσεις στις 
ΗΠΑ και η μεγαλύτερη του

Αργά το βράδυ, το δολάριο υποχωρούσε 
κατά 0,67% έναντι του ευρώ, στα 1,4786 
δολάρια ανά ευρώ

αναμενόμενου μείωση σας 
εβδομαδιαίες αιτήσεις για 
επ ιδόμα τα  α ν ερ γ ία ς  στη 
χώ ρα , π ροσ τέθηκαν στο 
θετικό κλίμα που προκάλε- 
σαν τα κέρδη της Αίεοα για 
το γ ' τρίμηνο, που ξεπέρα- 
σαν τις προβλέψεις.

Τ Ο Υ  PETER GARNHAM

Ο δείκτης του δολαρίου.
που παρακολουθεί την πρό
οδό του έναντι ενός καλα
θιού έξι σημαντικών νομι
σμάτων, υποχώ ρησε έως 
1%, στις 75,767 μονάδες.

Στο μέσον των συναλλα
γών, στην αγορά της Νέας 
Υόρκης, το δολάριο υποχω
ρούσε κατά 0,4% έναντι του 
γεν, στα 88,28 γεν, ενώ κα
τέγραφε πτώση κατά 0,8% 
έναντι του ελβετικού φρά
γκου, στα 1,0237 φράγκα.

Το αμερικανικό νόμισμα 
υποχώ ρησε επ ίσης κατά 
0,9% έναντι του ευρώ, στα 
1,4810 δολάρια ανά ευρώ, 
μετά τις δηλώσεις του προ
έδρου της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ 
Τρισέ.

Ο κ. Τρισέ, μετά την σύ
νοδο της ΕΚΤ, κατά την ο
ποία αποφασίστηκε η δια
τήρηση των επιτοκίων στο 
1%, επανέλαβε ότι «η υπερ
βολική μεταβλητότητα και

οι έντονες δ ιακυμάνσεις 
στην αγορά συναλλάγμα
τος» έχουν αρνητικές επι
πτώσεις στην οικονομική 
και νομισματική σταθερότη
τα. Ο κ. Τρισέ, δ ίνοντας 
έμφαση στους κ ινδύνους 
από το ισχυρό ευρώ, πρό
σθεσε ότι όσοι χαράσσουν 
την νομισματική πολιτική 
παγκοσμ ίω ς θα συντονι
στούν «όπω ς πρέπει»  σε 
νομισματικά θέματα. Αργά 
το βράδυ, το δολάριο υπο
χωρούσε κατά 0,67% έναντι 
του ευρώ, στα 1,4786 δολά
ρια ανά ευρώ.

Στο μεταξύ, η στερλίνα 
ενισχύθηκε κατά 0,9% ένα
ντι του δολαρίου, στα 1,6099 
δολάρια ανά στερλίνα, ενώ 
κινήθηκε υψηλότερα κατά 
0,1% έναντι του ευρώ, σε 
0,9195, μετά την απόφαση 
της Τράπεζας της Αγγλίας 
να διατηρήσει τα επιτόκια 
στο 0,5%, όπως αναμενόταν.

Η στερλίνα, η οποία έχει ε- 
ξασθενήσει λόγω των απο- 
γο η τευ τ ικ ώ ν  σ το ιχε ίω ν  
αλλά και εξαιτίας των ανη
συχιών ότι η Τράπεζα της 
Αγγλίας θα πρέπει να επε
κτείνει τα μέτρα ποσοτικής 
χαλάρωσης, δέχθηκε ώθη
ση όταν το πρόγραμμα εξα
γοράς στοιχείων ενεργητι
κού διατηρήθηκε στα 175 
δισ. στερλίνες.

Η Αυστραλία παρέμεινε 
στο επίκεντρο του ενδιαφέ
ροντος, μετά την αύξηση 
των επιτοκίων στην χώρα 
την Τρίτη. Τα στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν χθες έδει
ξαν αύξηση της ανεργίας, 
που ξεπέρασε τις προβλέ
ψ εις , αυξάνοντας ακόμη 
περισσότερο την διάθεση 
για  ανάληψη επενδυτικού 
ρίσκου. Το δολάριο Αυστρα
λίας ενισχύθηκε κατά 2% σε 
0,9081 έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ. Ο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πακέτο με 40 μέτρα έχει ήδη ετοιμάσει ο πρωθυπουργός για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη

σης την Παρασκευή στη Βουλή. Παράλληλα ο πρωθυπουργός επέλεξε το πρώτο του ραντεβού να είναι με 
τον Γ. Προβόπουλο, ως ένδειξη των προτεραιοτήτων του

Τ Η Ν  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

στη Βουλή
ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σαράντα μέτρα θα ανακοινωθεί 
ο Γ. Παπανδρέου οτις προγραμματικές

»  Ο Γ. Παπανδρέου επέλεξε για το πρώτο επίσημο ραντεβού με τη νέα του 
ιδιότητα τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλο. Στη συ
νάντηση ήταν παρόντες και οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, Γ. 
Παπακωνσταντίνου και Λ. Κατσέλη

Ριπές μέτρων ανά τομέα κυβερ
νητικής ευθύνης θα είναι οι 
προγραμματικές δηλώσεις του 

Γ. Παπανδρέου, σύμφωνα με τους 
συνεργάτες του πρωθυπουργού. Για 
τον λόγο αυτό πέρασαν χθες από το 
Μέγαρο Μαξίμου όλοι οι υπουργοί, οι 
οποίοι, με την ευκαιρία, κατέθεσαν 
στον πρόεδρο της κυβέρνησης και πς 
εντυπώσεις τους από τη διαδικασία 
παράδοσης - παραλαβής. Ενδεικτικό 
των προτεραιοτήτωντης κυβέρνησης, 
πάντως, είναι ότι ο Γ. Παπανδρέου ε
πέλεξε για το πρώτο επίσημο ραντεβού 
με τη νέα του ιδιότητα τον διοικητή της 
Τραπέζης της Ελλάδος, Γ. Προβόπου
λο. Στη συνάντηση ήταν παρόντες και 
οι υπουργοί Οικονομικών και Οικο
νομίας, Γ. Παπακωνσταντίνου και Λ. 
Κατσέλη αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν 
και ξεχωριστή σύσκεψη με τον πρω
θυπουργό. Σε κάθε περίπτωση την 
ερχόμενη Παρασκευή ο Γ. Παπανδρέ
ου θα ανακοινώσει

© Την χορήγηση έκτακτου επιδό
ματος αλληλεγγύης

© Εισοδηματική πολιτική πάνω 
από τον πληθωρισμό για το 2010 

© Την κατάθεση του νομοσχεδίου 
για την ανακούφιση των δανειολη
πτών

©Το πάγωμα τωνπμολογίωντων 
ΔΕΚΟ για έναν χρόνο

© Την αύξηση του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων στο 4% από το 
2010

©Την κατάθεση του νομοσχεδίου 
για την ενίσχυση της ρευστότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

© Την έναρξη διαλόγου για την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου (το 
ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο, αλλά κρίθηκε 
σκόπιμο να δοθεί χρόνος στη Ν.Δ. να 
εκλέξει τη νέα ηγεσία της)

© Την πρόθεσή του να ξεκινήσει 
τη διαδικασία αναθεώρησης του Συ
ντάγματος

© Την αύξηση των δαπανών για 
την Παιδεία κατά ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ το 2010

©Την άμεση πρόσληψη νοσηλευ
τών και παραϊατρικού προσωπικού για 
τα δημόσια νοσοκομεία

Ο Την αλλαγή των διαδικασιών 
με πς οποίες τα νοσοκομεία κάνουν 
πς προμήθειες των υλικών και των 
μηχανημάτων που χρειάζονται

© Τη διενέργεια συνάντησης των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για τη διαφάνεια 

© Την αναβάθμιση των ΚΕΠ σε 
αποκλειστικό σημείο επαφής του πο
λίτη με τη διοίκηση

Ο Τον ορισμό του ΑΣΕΠ ως τον 
μοναδικό δρόμο για την πρόσληψη 
υπαλλήλων στο δημόσιο

© Την κατάργηση των stage στον 
δημόσιο τομέα (όσοι απασχολούνται 
θα ολοκληρώσουν κανονικά τα προ- 
γράμματάτους)

ΟΤηνκατάργηση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

© Την εισαγωγή των θεσμών της 
επιμόρφωσης και της αξιολόγησης στο 
δημόσιο και την εκπαίδευση

© Νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
Ο  Την κατάργηση του ΕΤΑΚ και 

την επαναφορά του ΦΜΑΠ και του 
φόρου κληρονομιάς

©Τη δημιουργία επιτροπής παρα- 
κολούθησηςτωνμονοπωλίωνκαιτων 
καρτέλ σπς αγορές

© Την απλοποίηση των διαδικα
σιών ίδρυσης νέας επιχείρησης 

©Την κωδικοποίηση της νομοθε
σίας

© Την αύξηση του επιδόματος α-

0 νέος 
«καφές»...
»  Χθες εμφανίστηκε 
γ ια πρώτη φορά το νέο 
συντονιστικό όργανο της 
κυβέρνησης.
Ο Γ. Παπανδρέου έφθασε 
στο Μέγαρο Μαξίμου στις 
09.15 και σε 15 λεπτά τον 
είχαν ακολουθήσει οι κύ
ριοι Θ. Πάγκαλος, X. Πα- 
μπούκης, Ν. Αθανασάκης,
Γ. Πεταλωτής, Γ. Ραγκού- 
σης, Γ. Παπακωνσταντί
νου, Δ. Ρέππας και 
Χρ. Παπουτσής.

νεργίας
© Την σύνδεση του φορολογικού 

συστήματος καιτου επενδυτικού νόμου 
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

Ο  Σαφάρι για την είσπραξη των 
χρεών προς το δημόσιο

© Την κατάθεση του νέου προ
γράμματος σταθερότητας και ανάπτυ
ξης σε συνδυασμό με τριετές σχέδιο 
προϋπολογισμού

© Την εισαγωγή του διπλογραφι
κού συστήματος στους δημόσιους ορ
γανισμούς και τους οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης

© Την κατάργηση του 42% για την

εκλογή δημάρχων και νομαρχών 
© Την βούληση της νέας κυ βέρνη- 

σης να προχωρήσει στον θεσμό του 
αιρετού περιφερειάρχη

Ο  Επενδύσεις για την πράσινη α
νάπτυξη με έμφαση σπς ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Ο  Την άμεση εφαρμογή των προ
γραμμάτων ανασυγκρότησης της κα
μένων περιοχών στην Πελοπόννησο 
και την Αττική

(Μέτρα στήριξης του τουρισμού 
©Πολιτικές ανασυγκρότησηςτης 

αγροτικής παραγωγής
© Την αναμόρφωση του ασφαλι

στικού συστήματος
© Την αναθεώ ρηση του καθεστώ

τος βαρέων και ανθυγιεινών
©Το σταδιακό άνοιγμα των κλει

στών επαγγελμάτων και
Ο  Νέα εξωτερική πολιτική που θα 

βάλει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο 
των διεθνών εξελίξεων

ΤΙΠΟΤΕ! > Οι υπουργοί που πέρασαν 
χθες το απόγευμα την πόρτα του Με
γάρου Μαξίμου είχαν να πουν από 
μία παρόμοια ιστορία. «Δεν μας άφη
σαν ούτε... τηλέφωνα, πήραν μέχρι 
και τους πίνακες» είπαν οι μισοί «δεν 
βρήκαμε ούτε γενικούς γραμματείς, 
ούτε διευθυντές σπς θέσεις τους» οι 
υπόλοιποι. «Κάποτε λέγαμε παραλά
βαμε χάος, η Νέα Δημοκρατία κατά- 
φερε να κάνει ένα ακόμη βήμα, να 
μην παραδώσει τίποτα» ειπώθηκε 
χαρακτηρισπκά.
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Στο www.opengov.gr η προκήρυξη για τις θέσεις ευθύνης.
© Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις 
γενικών γραμματέων υπουργείων και 
περιφερειών

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έχουν διορία ό
σοι ενδιαφέρονται για θέσεις γενικών γραμ
ματέων υπουργείων και περιφερειών να υπο
βάλλουν την αίτησή τους.
Θα πρέπει να ανοίξουν την «σελίδα» www. 
opengov.gr (σ.σ. σηματοδοτεί τον στόχο της α
νοιχτής διακυβέρνησης), να επιλέξουν μέχρι 
πέντε από π ς  προτεινόμενες θέσεις και να συ
μπληρώσουν την αίτηση με τα στοιχεία και τα

προσόντα τους. Η αξιολόγηση θα γίνει από 
τους πολιπκούς προϊσταμένους του κάθε το
μέα κυβερνητικής δραστηριότητας σε συνερ
γασία με το γραφείο του πρωθυπουργού. 
Υπάρχει, μάλιστα, σκέψη και για εμπλοκή α
νεξάρτητου φορέα, παρ’ όπ πρόκειται για θέ
σεις εμπιστοσύνης. Οπως επισημαίνεται στο 
μήνυμα που θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην 
προαναφερθείσα ιστοσελίδα «στόχος είναι να 
δοθεί η δυνατότητα στον κάθε πολίτη που έχει 
τα απαιτούμενα προσόντα, το ήθος και τη διά
θεση να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη 
συμβολή του στην επίτευξη των στόχων και 
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρ

νηση του ΠΑΣΟΚ από μια τέτοια 
θέση ευθύνης».
Η αρχή γίνεται από π ς  θέσεις των Γ ενικών 
και των Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων 
και των Γ ενικών Γ ραμματέων των Περιφερει
ών και θα ακολουθήσουν σταδιακά ανάλογες 
διαδικασίες και για π ς  υπόλοιπες θέσεις του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου αυτό είναι 
δυνατό. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα υποβο
λής ετεροπρότασης και διασφαλίζεται η εμπι
στευτικότητα της συμμετοχής.
Οσοι επιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν α
ναλυτική κατάσταση της περιουσίας τους, ώ
στε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

http://www.opengov.gr

