
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ »
Με υπαρκτή την απειλή μίας νέας επιτήρησης, ο υπουργός Οικονομίας επιμένει σε περιορισμέ
νες παροχές προς τους οικονομικά ασθενέστερους, παρά το γεγονός ότι παραδέχεται πως η κρίση κα
τεβάζει την ταχύτητα της δημοσιονομικής προσαρμογής.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΤΟ 2009

Ανοικτό το ενδεχόμενο επιτήρησης 
άφηοε ο Γ. Αλογοσκούφης

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (% ΑΕΠ) ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ
tiff ΕΥΡΟΖΟΝΚΣ, ΤΗΣ «ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ H i ΜΙΑ (2007)

Χώρες Δημόσιο χρέος 
(% ΑΕΠ)

Ιδιωτικό χρέος 
(% ΑΕΠ)

Συνολικό 
χρέος 

(% ΑΕΠ)

Αυστρία 59,5 96,4 155,9

Βέλγιο 83,9 75,2 159,1
Κύπρος 59,5 205,9 265,4

Φινλανδία 35,1 76,6 111,7

Γαλλία 63,9 86,7 150,6

Γερμανία 65,1 94,1 159,2
Ελλάδα 94,8 79,0 173,8

Ιρλανδία 24,8 173,6 198,4

Ιταλία 104,1 83,9 188,0
Λουξεμβούργο 7,0 218,2 225,2

Μάλτα 62,2 133,0 195,2
Ολλανδία 45,7 129,9 175,6

Πορτογαλία 63,6 143,1 206,7

Σλοβενία 23,4 70,6 94,0
Ισπανία 36,2 166,7 202,9

Ευρωζώνη 66,3 103,3 169,6
Βρετανία 44,2 106,5 150,7

ΗΠΑ 65,2 176,8 242,0

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Το υπουργείο Οικονομίας δεν 
μπορεί να αποκλείσει το ενδε
χόμενο υπαγωγής της οικονο

μίας στη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος και συντηρεί κλίμα δη
μοσιονομικής στενότητας για να αιτι
ολογήσει τις «φτωχές» παροχές στις 
οποίες προσανατολίζεται. Ο υπουργός 
Οικονομίας ξεκαθάρισε χθες, σε συ
νέντευξη Τύπου, πως επί του παρόντος 
δεν υπάρχει απόφαση για επίσπευση 
της μείωσης των φορολογικών συντε
λεστών, υποσχέθηκε παροχές με το 
σταγονόμετρο.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Κομισιόν και τις δικές μας δεν κινδυ
νεύουμε (να υπαχθούμε στη διαδικα
σία υπερβολικού ελλείμματος), αλλά 
πολλές αβεβαιότητες υπάρχουν σήμε
ρα στην οικονομία και κανείς δεν 
μπορεί να αποκλείσει τίποτα» δήλωσε 
ο κ. Αλογοσκούφης, προσθέτοντας 
πως κατά την εκτίμησή του η Ελλάδα 
«δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
κινδύνου».

Ο προϋπολογισμός προβλέπει 
μείωση του ελλείμματος στο 2% του 
ΑΕΠ το2009, από 2,5% φέτος, και 3,5% 
πέρσι. Η Κομισιόν προβλέπει έλλειμ

μα 2,5% φέτος και 2,2% 
το 2009. Όμως η μεγάλη 
υστέρηση στα έσοδα απει
λεί να ανατρέψει τους 
σχεδιασμούς του υπουρ
γείου Οικονομίας και να 
μην επιτευχθούν οι στό
χοι. Με δεδομένη πάντως 
την «ευελιξία» του Συμ
φώνου Σταθερότητας α
κόμη και να υπαχθεί μία 
οικονομία σε διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμμα
τος, το πιθανότερο είναι, 

με τα σημερινά δεδομένα, να υπάρχει 
ελαστικότητα στο χρόνο και στο εύρος 
των μέτρων που θα απαιτηθούν για τη 
διόρθωσή του.

Από το βήμα της Βουλής ο κ. Αλο- 
γοσκούφης δήλωσε χθες πως «μπαί
νουμε σε περίοδο ανάπαυσης σε σχέση 
με τη δημοσιονομική προσαρμογή» 
και πως ο στόχος για μηδενικά ελλείμ
ματα δεν μπορεί να επιδιώκεται σε 
περίοδο κρίσης με τον ίδιο ρυθμό.

«Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν 
μπορούμε να γυρίσουμε στα ελλείμμα

τα και τα χρέη του παρελθόντος και θα 
περιμένουμε την ανάκαμψη για να 
μπούμε πάλι στην ενταττκή προσπά
θεια μείωσης ελλείμματος και χρέ
ους», είπε.

ΠΑΡΟΧΕΣ »  Στη συνέντευξη Τύπου 
τόνισε πως είναι μικρά τα περιθώρια 
που έχει η Ελλάδα για υπερβάσεις στο 
έλλειμμα και υπογράμμισε πως οι ό
ποιες παροχές και τα μέτρα που θα 
ληφθούν για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την κρίση θα είναι 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο κ. Αλο- 
γοσκούφης «ξέχασε» την επίσπευση 
της μείωσης των φορολογικών συντε
λεστών κατ’ ένα έτος. «Εμμένουμε σε 
όσα έχουμε κάνει, σε αυτή τη φάση, 
δεν υπάρχει καμία απόφαση αυτό να 
επισπευσθεί και να αλλάξει κάτι που 
θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό», 
δήλωσε, και πρόσθεσε ότι το 2009 ο 
φορολ κός συντελεστής θα μειωθεί

στο 25%, από 27% σήμερα και στο 24% 
το 2010. Αξίζει πάντως να σημειωθεί 
ότι ακόμη και εάν μεταγενέστερα 
προκριθεί η επίσπευση το όφελος θα 
είναι μηδαμινό για τους φορολογού
μενους που ήδη πλήττονται από τη μη 
τιμαριθμοποίηση της φορολογικής 
κλίμακας.

Το μόνο που υποσχέθηκε, χωρίς 
ωστόσο να προσδιορίσει τα μέτρα που 
θα ληφθούν, είναι στοχευμένες παρο
χές προςχαμηλοσυνταξιούχους, ανέρ
γους και όσους δανειολήπτες αντιμε
τωπίζουν οξύτερες επιπτώσεις από την 
κρίση. Απέφυγε επίσης να προσδιορί
σει το χρόνο καταβολής αλλά και το 
ύψος του επιδόματος θέρμανσης, το 
οποίο θα χορηγηθεί σε περιορισμένο 
αριθμό δικαιούχων, σε δύο δόσεις, μία 
φέτος και μία το 2009.

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ... Μερίδιο ευ
θύνης στον ξένο Τύπο για την κατακό- 
ρυφη πτώση της ζήτησης ελληνικών

ομολόγων διεθνώς και τη διόγκωση 
στο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο, 
επιχείρησε να αποδώσει ο κ. Αλογο- 
σκούφης, παραβλέπονταςτη ραγδαία 
επιδείνωση των δημοσιονομικών 
μεγεθών της χώρας.

«Υπάρχουν συντονισμένα δημο
σιεύματα κατά ορισμένων χωρών» και 
δημιουργείται ένα «κλίμα άδικο για 
την ελληνική οικονομία» υποστήριξε 
ο κ. Αλογοσκούφης, χαρακτηρίζοντας 
«ανυπόστατο» πρόσφατο δημοσίευμα 
των Financial Times. Σύμφωνα με 
αυτό, ο δημόσιος δανεισμόςτο 2009 θα 
εκτιναχθεί στα 53 δισ. ευρώ και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, 20,3%, θα είναι ο 
υψηλότερος στην Ε.Ε.

Δεν δικαιολογείται ο πεσιμισμός 
που καλλιεργείται για την ελληνική 
οικονομία, υποστήριξε ο υπουργός.

Προκειμένου μάλιστα να αντιμε
τωπίσει τη «δυσφημιστική επίθεση» 
που εκτίμησε πως δέχεται η χώρα 
παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα ο
ποία το συνολικό εξωτερικό χρέος της 
χώρας, δηλαδή το δημόσιο και το ιδι
ωτικό χρέος, κινείται στο 174% του 
ΑΕΠ, και είναι χαμηλότερο από αρκε
τές ευρωπαϊκές χώρες.

Βεβαίως το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης είναι το δεύτερο υψηλό
τερο στην ευρωζώνη, μετά την Ιταλία, 
αποτυπώνοντας την εξαιρετικά προ
βληματική δημοσιονομική κατάσταση 
της χώρας, που βαίνει επιδεινούμενη. 
Ο υπουργός δήλωσε πως ποτέ δεν έ
κρυψε ότι το χρέος είναι πρόβλημα και 
πως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 
η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη 
«δεύτερη φάση της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης», που υπό τις παρούσες 
συνθήκες δεν μπορεί να είναι προτε
ραιότητα.

Οι αγορές πάντως, ανεξαρτήτως 
δημοσιευμάτων, αξιολογούν εξαιρετι
κά αρνηττκά την ελληνική οικονομία 
«οδηγώντας» την να δανείζεται με ε
πιτόκιο 1,7% υψηλότερο σε σχέση με 
τη Γερμανία, δηλαδή κοντά στα επίπε
δα που ήταν όταν η χώρα βρισκόταν 
εκτόςτης ευρωζώνης. «Ακολουθούμε 
υπεύθυνη πολιτική, δεν κάνουμε πο
λιτική με δανεικά και θα συνεχίσουμε 
να την εφαρμόζουμε και να διορθώ
νουμε τα προβλήματα που έρχονται 
από το παρελθόν», δήλωσε χθες ο κ. 
Αλογοσκούφης στέλνοντας το δικό 
του μήνυμα στις αγορές.

Γ. Α λογο-  
σ κού φ ης:
«Σε καμία περίπτω

ση δεν μπορούμε 

να γυρίσουμε στα 

ελλείμματα και 

τα χρέη του 

παρελθόντος»

Δανεισμός

Ο  «Ακολουθούμε
υπεύθυνη πολιτική, 
δεν κάνουμε πολιτι
κή με δανεικά και 
θα συνεχίσουμε να 
την εφαρμόζουμε 
και να διορθώνου
με τα προβλήματα 
που έρχονται από 
το παρελθόν», δή
λωσε χθες ο κ. 
Αλογοσκούφης 
στέλνοντας το δικό 
του μήνυμα στις 
αγορές.

Κατά των FT
Ο  Ο Γ. Αλογοσκού-
φης χαρακτήρισε 
«ανυπόστατο» δη
μοσίευμα των 
Financial Times, 
σύμφωνα με το 
οποίο ο δημόσιος 
δανεισμός το 2009 
θα εκτιναχθεί στα 
53 δισ. ευρώ και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, 
20,3%, θα είναι ο 
υψηλότερος 
στην Ε.Ε.

ΦΠΑ

Ο  Η μείωση των
συντελεστών του 
ΦΠΑ θα συζητηθεί 
στο ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Κορυ
φής των
Βρυξελλών στις Π  
και 12 Δεκεμβρίου, 
δήλωσε εκπρόσω
πος της γαλλικής 
προεδρίας.
Το Παρίσι επιμένει 
στην άποψή του ότι 
μεταξύ των μέτρων 
για την αντιμετώπι
ση της ύφεσης 
πρέπει οπωσδήποτε 
να υπάρχει και μια 
απόφαση για μείω
ση του ΦΠΑ.
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Ν. Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της EFG Eurobank: ν
«Αναγκαία η λήψη επώδυνων μέτρων»

Οι προβέψεις της Deutsche Bank

1999 2001 2003 2005 2007 2009

»  Τα βασικά συμπεράσματα της 

ημερίδας «Εξελίξεις και προοπτι

κές για το 2009 για την παγκό

σμια οικονομία»

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Σ την είσοδο ενός «τούνελ» βαθιάς 
ύφεσης βρίσκεται η παγκόσμια 
οικονομία, για την οποία δεν α

ναμένεται ανάκαμψη (και αυτή αναιμι
κή. ..) πριν από το 2010. Η δε Ελλάδα ει
σέρχεται στην κρίση εν πολλοίς ανοχύ
ρωτη και κινδυνεύει να πληγεί περισσό
τερο από τους εταίρους της στην Ευρω
ζώνη και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να λάβει 
«επώδυνα, αλλά απαραίτητα μέτρα».

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα 
της ημερίδας «Εξελίξεις και προοπτικές 
για το2009για την παγκόσμια οικονομία» 
που διοργάνωσε χθες η EFG Eurobank. 
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο αναπλη
ρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Ν. Καραμούζης επεσήμανε ότι «η χώρα 
μας ατυχώς βρίσκεται σε φάση σοβαρών 
διαρθρωτικών αδυναμιών, με υψηλό 
δημόσιο χρέος και έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών, υψηλές δανειακές ανά
γκες, μη ελκυστικό επενδυτικό περιβάλ
λον και πολιτική αβεβαιότητα. Ο βαθμός 
ελευθερίας στην άσκηση δημοσιονομι

κής πολιτικής στην παρούσα συγκυρία 
είναι πολύ περιορισμένος και δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια δημοσιονομικής χα
λάρωσης. Για να προλάβουμε τα χειρό
τερα, οφείλουμε να ενισχύσουμε αμέσως 
τη ρευστότητα στην αγορά και να προχω
ρήσουμε σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο 
κράτος και την οικονομία... Πρέπει να 
υλοποιήσουμε επώδυνες αλλά απαραί
τητες πολιτικές για να βγούμε από την 
κρίση με τις ελάχιστες επιπτώσεις», 
κατέληξε.

Ο Κύριο μήνυμα του επικεφαλής

οικονομολόγου της BNP Paribas Paul 
Mortimer-Lee ήταν ότι ακόμα δεν έχου
με δει τα χειρότερα όσον αφορά τις επι
πτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στην πραγματική οικονομία. ΗΠΑ, Ευ
ρωζώνη και Ιαπωνία αναμένεται να πα
ραμείνουν σε ύφεση και το 2009 και να 
επανέλθουν σε θετικούς, αν και χαμη
λούς, ρυθμούς ανάπτυξης το 2010. Ειδικά 
για την Ελλάδα εκτίμησε όπ ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα υποχωρήσει στο 1%το2009 
και θα ανέλθει στο 2,3% το 2010.

Ο Ο επικεφαλής οικονομολόγος της

Deutsche Bank yiamvEupoi^ouvnMark 
Wall εκτίμησε όπ η παγκόσμια ανάπτυξη 
το2009 θα ανέλθει μόλις στο 1,2%, δηλα
δή στο χαμηλότερο ποσοστό από το 1982, 
με την Ευρωζώνη να εμφανίζει όχι απλώς 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για το έτος 
(-1,4%) αλλά και χειρότερη επίδοση από 
την αντίστοιχη των ΗΠΑ (-1 %).

Ο Τέλος, ο οικονομικός σύμβουλος 
της EFG Eurobank Γκίκας Χαρδοόβελης 
σημείωσε όπ η έλλειψη κεφαλαίων στο 
διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα έχει 
εν πολλοίς «επουλωθεί» μετά π ς  παρεμ
βάσεις των κυβερνήσεων, η έλλειψη 
ρευστότητας όμως παραμένει και καθιστά 
επισφαλείςης οποιεσδήποτε προβλέψεις 
για ανάκαμψη. Ο ίδιος τόνισε όπ η απειλή 
του αποπληθωρισμού στην παγκόσμια 
οικονομία είναι μικρή, δεν απέκλεισε ό
μως το ενδεχόμενο παρατεταμένης ύφε
σης «που μπορεί να πλήξει την Ελλάδα 
περισσότερο από άλλους». Ο κ. Χαρδού- 
βελης είπε ακόμα «όπ μας φοβίζει το 
αυξημένο κόστος δανεισμού και δυσκο
λεύει τα οικονομικά μας, όμως η διεύρυν
ση των spread δεν είναι ελληνικό φαινό
μενο», ενώ σε ό,π αφορά πς ελληνικές 
επενδύσεις στις χώρες της λεγάμενης 
«Νέας Ευρώπης» τόνισε όπ «δεν κάναμε 
λάθος που πήγαμε εκεί και θα μας βγει 
στο τέλος, αν και στην παρούσα φάση τα 
ρίσκα είναι μεγάλα...».

Απαισιόδοξες
προβλέψεις

Ο «Στην Ελλάδα το
κόστος της ύφεσης 
στο παρελθόν έχει 
αποδειχθεί τετρα
πλάσιο σε σχέση με 
τον μέσο όρο άλλων 
οικονομιών. Μας 
φοβίζει το αυξημένο 
κόστος δανεισμού 
και δυσκολεύει τα 
οικονομικά μας», 
επεσήμανε ο Γκίκας 
Χαρδούβελης

Ο «Δεν έχουμε δει
τα χειρότερα όσον 
αφορά τις επιπτώ
σεις της
χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στην πραγ
ματική οικονομία», 
σημείωσε ο επικε
φαλής
οικονομολόγου της 
BNP Paribas Paul 
Mortimer-Lee

Ανησυχία για την κατάρτιση των ισολογισμών των εισηγμένων

Τελευταίες «πινελιές» για τα 28 διο.

Γ ια την έκδοση των τελικών ποσών 
που θα έχουν δικαίωμα να λάβουν 
οι εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο 

του πακέτου των 28 δισ. ευρώ ενημέρωσε 
ήδη με επιστολή της η Τράπεζα της Ελλά
δος. Τα ποσά, κατά πληροφορίες, δεν δια
φέρουν σημαντικά από αυτά που έχουν ήδη 
δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο πς 
προσεχείς ημέρες αναμένεται να διευκρι
νιστούν και άλλα κρίσιμα ζητήματα ως προς 
το χρονοδιάγραμμα που θα κάνουν χρήση 
των μέτρων αυτών οι τράπεζες. Αρκετές 
από πς τράπεζες με βάση πς υπάρχουσες 
πληροφορίεςθακάνουνχρήσητωνμέτρων 
από 6 μήνες ως και μία διετία.

Ωστόσο ανησυχία, και μάλιστα έντονη, 
διακατέχει π ς  τράπεζες για το κόστος 
χρήσης των μέτρων, θέμα που φέρεται όπ 
συζητήθηκε προχθές κατά τη συνάντηση 
του Διοικητή της ΤτΕ κ. Προβόπουλου με 
τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή.

Ο κ. Προβόπουλος εξέφρασε τον προ- 
βλημαησμότουγιατηναύξησητουκόστους 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που 
αντανακλά την υποχώρηση της εμπιστο
σύνης των ξένων επενδυτών προς τις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το 
κόστος αυτό δεν μπορεί παρά να μετακυ- 
λισθεί σης τράπεζες.

Ένα άλλο μείζονος σημασίας θέμα που

0 διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος

απασχολεί π ς  εποππκές αρχές είναι π 
κατάρπση των ισολογισμών.

Θα πρέπει να σημειωθεί όπ με πρωτο
βουλία σε κοινοτικό επίπεδο τόσο οι τρά
πεζες και όπως φαίνεται και οι εμπορικές 
επιχειρήσεις θα μπορούν να μην πραγμα
τοποιούν mark το market αποπμήσεις 
(δηλαδή σε τρέχουσες πμές). Ενώ την ίδια 
σηγμή διενεργείται προσπάθεια διεθνώς, 
προκειμένου να εναρμονισθούν τα αμερι
κανικά λογιστικά πρότυπα με τα ευρωπα
ϊκά. Οι δύο αυτοί παράμετροι μπορεί να 
δημιουργήσουν θέματα που χρήζουν ειδι

κής ανπμετώπισηςστουςισολογισμούςτων 
εταιρειών γι’ αυτό και υπήρξε συνάντηση 
χθες με πρωτοβουλία του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος και με τη συμμετο
χή του προέδρου της Κεφαλαιαγοράς κ. 
Αλέξη Πιλάβιου, των ελεγκτικών εταιρει
ών και της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο
ποίησης και Ελέγχου. Στη συνάντηση, εξε
τάστηκαν θέματα σχετικά με τους ελέγχους 
που θα διενεργηθούν στις οικονομικές 
καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων 
για τη χρήση του 2008 και τεχνητά ζητήμα
τα που θα αντιμετωπισθούν.

Ειδικότερα συζητήθηκαν:
Ο Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφω
να με τα προβλεπόμενα από τα διεθνή λο
γιστικά πρότυπα, με ιδιαίτερη έμφαση σης 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ενεργός 
αγορά ή όταν η αγορά παρουσιάζει χαμηλή 
εμπορευσιμότητα.

© Οι προβλέψεις για απομείωση της 
αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ε
νεργητικού, κυρίως των δανείων, με έμφα
ση στην ανάγκη πλήρους αποτύπωσης των 
υφιστάμενων συνθηκώντης αγοράς, κ.λπ. 
Επιπλέον αναφέρθηκαν και οι περιπτώσεις 
σης οποίες απαιτείται η καταχώριση των 
ζημιών απομείωσης στα αποτελέσματα 
χρήσης.

(  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ A 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθ: Πεσμαζόγλου 2-6 Τ.Κ:101 75 
Πληροφορίες: Α. Νάνου 

Τηλέφωνο: 210 3725834, 210 3704863 
Fax: 210 3725805 

E-mail: a.nanou@ttbank.gr
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την εκπόνηση και 
εκτέλεση ολοκληρωμένου Διαφημιστικού - Επικοινωνιακού 
Προγράμματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για τα έτη 2009 
και 2010.

Π ροϋπολογ ισμός: ΕΥΡΩ δέκα  π έν τε  εκ ατο μ μ ύ ρια  
(Ευρώ 15.000.000), π λέον  Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό ημερήσιο Τύπο 
(εφημερίδες Ημερήσια και Καθημερινή) της περίληψης της 
διακήρυξης, η οποία είναι αναρτημένη στο site του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου (www.ttbank.gr), είναι η Πέμπτη 04/12/2008.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Πεσμαζόγλου 2-6, 3ος όροφος, 
τηλ: 210-3725834 και 210-3704863 fax: 210-3725805), μέχρι τις 14 
Ιανουάριου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 15η Ιανουάριου 2009, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30, στο Μέγαρο του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 2-6, 101 75 Αθήνα, 7ος όροφος, 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 . Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι δυνατή η 
υποβολή Προσφοράς από κοινού περισσοτέρων του ενός 
Διαγωνιζομένου, ως μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας Διαγωνιζομένων.

2. Όσες διαφημιστικές εταιρείες έχουν κύκλο εργασιών για το έτος 
2006 και για το έτος 2007 τουλάχιστον ίσο με τον παρόντα 
προϋπολογισμό του έργου (Ευρώ 15.000.000) για κάθε ένα έτος.

3. Εξαιρούνται όσες διαφημιστικές εταιρείες χειρίζονται σήμερα την 
επικοινωνία ανταγωνιστικού τραπεζικού οργανισμού (προϊόν- 
υπηρεσία). Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους υπεργολάβους.

Αθήνα 04/12/2008
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ J
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