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Πεέρ Στάινμπρουκ: «0α επιβάρυνε το χρέος μας κατά 3 διο. ευρώ ετησίως

«Nein» σιο ευρω-ομόλογο
»  Η Γερμανία δίνει τον τόνο στην 

ευρωπαϊκή άρνηση στις αμερικανι

κές αιτήσεις για πακέτα τόνωσης 

των οικονομιών οε αντίθεση 

με το ΔΝΤ που επισημαίνει ότι 

υπάρχουν περθώρια

ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η Γερμανία δεν μπορεί να στη
ρίξει ένα ομόλογο της Ευρω
ζώνης, δήλωσε χθες ο Γερμα- 

νός υπουργός Οικονομικών Πεέρ 
Στάινμπρουκ, προσθέτοντας πως τόσο 
ο ίδιος όσο η καγκελάριος Αγκέλα 
Μέρκελ είναι επιφυλακτικοί στην 
παροχή βοήθειας σε άλλες χώρες της 
ΟΝΕ.

Τον τελευταίο μήνα κυκλοφορού
σαν σενάρια πως η Γερμανία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρούσαν 
στην έκδοση ενιαίου ομολόγου για να 
βοηθήσουν άλλα κράτη-μέλη, όπως 
την Ελλάδα και την Ιρλανδία, που τα 
δημοσιονομικά τους επιδεινώθηκαν 
δραματικά στη διάρκεια της παγκόσμι
ας κρίσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ »  «Κάτι τέτοιο θα επιβά
ρυνε το χρέος μας κατά 3 δισ. ευρώ 
ετησίως», είπε ο κ. Στάινμπρουκ σε 
συνέντευξή του στην General Anzeiger. 
Και υποστήριξε πως τα κράτη-μέλη που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα δεν θα τα 
αντιμετωπίσουν με μια υπερβολικά 
πρόθυμη Γερμανία να βοηθήσει.

Η κυβέρνηση της «Frau nein» ηγεί-
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ται εξάλλου της ευρωπαϊκής άρνησης 
στις εκκλήσεις των Αμερικανών για 
περαιτέρω δημοσιονομικά πακέτα 
παγκοσμίως με στόχο την 
τόνωση των οικονομιών.
Την άποψη πως υπάρχουν 
περιθώρια για περισσότε
ρα δημοσιονομικά πακέτα 
για να επιβραδυνθεί η πα
γκόσμια ύφεση εκφράζει 
και η Παγκόσμια Τράπε
ζα.

«Η Γ ερμανία δεν συζη
τά καθόλου τη λήψη επι
πλέον μέτρων», είπε ο κ. 
Στάινμπρουκ, ενώ οι δη
λώσεις του προέδρου του 
Eurogroup Ζαν Κλοντ Γι- 
ούνκερ στις Βρυξέλλες θέτουν το 
σκηνικό για πιθανή διαμάχη ανάμεσα 
στους Ευρωπαίουςν και τους Αμερικα

Σε συμφω
νία για ενιαίο 

κατώτατο ΦΠΑ 

στις ηωλήσεις 

τοπικών υπηρεσιών 

στην Ε.Ε. συμφώνη

σαν χθες οι Ευρω

παίοι υπουργοί 

Οικονομικών

νούς στη Σύνοδο Κορυφής της Θ20 στο 
Λονδίνο, στις 2 Απριλίου. «Οι πρόσφα
τες εκκλήσεις των Αμερικανών που 

επιμένουν πως οι Ευρωπαί
οι πρέπει να κάνουν και 
άλλες προσπάθειες με δημο
σιονομικά πακέτα για να α
ντιμετωπίσουν τις επιπτώ
σεις της κρίσης δεν είναι της 
αρεσκείας μας», είπε ο κ. 
Γιούνκερ, προσθέτοντας πως 
οι Ευρωπαίοι «θέλουν να 
δουν πρώτα ποια θα είναι τα 
αποτελέσματα από τα πακέ
τα ανάκαμψης». Το προχθε
σινό Eurogroup ακολούθησε 
χθες το ΕοοΕίη.

Οι συνομιλίες των Ευρω
παίων έγιναν ενόψει της συνόδου υ
πουργών Οικονομικών της 020 όπου 
θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης

Εκτιμήσεις
ΔΝΤ

Ο Το ΔΝΤ εκτιμά σε 
έκθεσή του που δη
μοσιοποιήθηκε την 
προηγούμενη εβδο
μάδα πως μόνον οι 
ΗΠΑ’ η Σαουδική 
Αραβία, η Κίνα, η 
Ισπανία και η Αυ
στραλία πλησιάζουν 
τον στόχο του Οργα
νισμού για δημοσιο
νομικά πακέτα τό
νωσης της οικονομί
ας που θα αντιστοι
χούν στο 2% του 
ΑΕΠ φέτος.

Ο Το πρόγραμμα
της Γερμανίας αντι
στοιχεί σε 1,5% του 
ΑΕΠ, το διπλάσιο 
από αυτό που ενέ- 
κρινε η Γαλλία.

Πιέσεις
Ο Οι συνομιλίες
των Ευρωπαίων έγι
ναν ενόψει της συ
νόδου υπουργών Οι
κονομικών της Θ20 
όπου θα συζητηθούν 
τρόποι αντιμετώπι
σης της χρηματοοι
κονομικής κρίσης.
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της χρηματοοικονομικής κρίσης. Στις 
συνόδους της G20 οι ΗΠΑ και η Κίνα 
αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις στις 
άλλες χώρες να αυξήσουν τις δημοσι
ονομικές τους δαπάνες προκειμένου 
να τερματιστεί η κρίση.

Το ΔΝΤ εκτιμά σε έκθεσή του που 
δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα πως μόνον οι ΗΠΑ, η Σαου
δική Αραβία, η Κίνα, η Ισπανία και η 
Αυστραλία πλησιάζουν τον στόχο του 
Οργανισμού για δημοσιονομικά πακέ
τα τόνωσης της οικονομίας που θα α
ντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ φέτος. Το 
πρόγραμμα της Γερμανίας αντιστοιχεί 
σε 1,5% του ΑΕΠ, το διπλάσιο από 
αυτό που ενέκρινε η Γαλλία.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ »  Οι κυβερνήσεις από το 
Δουβλίνο έως την Αθήνα έχουν δε
σμεύσει 1,2τρισ. ευρώ για την προστα
σία των τραπεζικών τους συστημάτων 
και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υπο- 
σχεθεί από κοινού 200 δισ. ευρώ για να 
αποτρέψουν την περαιτέρω συρρίκνω
ση των οικονομιών τους. Το κοινοτικό 
πακέτο αντιστοιχεί ανάμεσα στο 3%-4% 
του κοινοτικού ΑΕΠ, έναντι του αμερι
κανικού σχεδίου που αντιστοιχεί στο 
5,5% του ΑΕΠ.

«Οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι 
πιο ισχυροί στην Ευρώπη», είπε ο Λό- 
ρεν Μπάιλκ της Nomura International, 
αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας. «Για να έχουμε 
τις ίδιες αντιδράσεις από τις κυβερνή
σεις σε περίοδο κρίσης, οι αμερικανι
κές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν πιο 
δραστικά μέτρα από τους Ευρωπαίους 
ομολόγους τους», κατέληξε ο ίδιος.
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Από ίο  ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ενωση

Βοήθεια 20 δισ. διεκδικεί η Ρουμανία

»  Ρουμάνοι αξιωματούχοι είπαν ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές του προ
γράμματος συμφωνήθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα, κατά την επί
σκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην 
έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον

Η Ρουμανία διαπραγματεύ
εται τη λήψη οικονομικής 
βοήθειας ύψους 20 δισ. 

ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και την Ε.Ε., με κλιμάκιο 
του διεθνούς οργανισμού να κατα
φθάνει σήμερα στο Βουκουρέστι 
και την Κομισιόν να δηλώνει αργά 
χθες το βράδυ ότι είναι έτοιμη να 
τείνει χείρα βοήθειας στην κυβέρ
νηση της βαλκανικής χώρας.

«Η προεδρία της Ε.Ε. και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζουν 
την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν 
τη Ρουμανία να αποφύγετ τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η εντει- 
νόμενη πίεση των αγορών», ανα
φέρει η ανακοίνωση των Βρυξελ
λών. Πράγματι, και το ρουμανικό 
υπουργείο Οικονομικών επιβεβαί
ωσε χθες ότι ζήτησε τη συνδη^υή

της Κομισιόν για πολυμερές «πα
κέτο» βοήθειας με τη συμμετοχή 
και του ΔΝΤ (πιθανόν και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας), στο πρό
τυπο της Ουγγαρίας. Το ύψους του 
δανείου εκτιμάται στα 20 δισ. δολ. 
(ενώ προηγούμενοι υπολογισμοί 
έκαναν λόγο για μικρότερο ποσό, 
της τάξης των 10 δισ. δολ.) και η 
διάρκειά του στα δύο χρόνια του
λάχιστον.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι είπαν 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του 
προγράμματος συμφωνήθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα, κατά τη ε
πίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου 
στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσι- 
γκτον και οι τελικές λεπτομέρειες 
αναμένεται να αποσαφηνιστούν 
κατά τις προσεχείς ημέρες στο 
Βουκουρέστι. Για τον σκοπό αυτό

αποστολή εμπειρογνωμόνων από 
όλους τους εμπλεκόμενους οργα
νισμούς μεταβαίνει σήμερα στη 
ρουμανική πρωτεύουσα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ »  Πηγές της Ε.Ε. α
νέφεραν ότι η συμφωνία μπορεί 
να υπογράφει πολύ σύντομα, με 
την προϋπόθεση βέβαια η κυβέρ
νηση της Ρουμανίας να δεχθεί τους 
επαχθείς όρους που συνεπάγονται 
αυτά τα δάνεια και κυρίως τις 
δραστικές περικοπές κρατικών 
δαπανών σε συνθήκες οικονομι
κής ύφεσης.

«Η ομαλή έκβαση των δια
πραγματεύσεων δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη», παρατηρεί 
η Ο ί^τουρ. «Η συνοχή του κυβερ
νητικού συνασπισμού θα δοκιμα
στεί σκληρά ^πό τις δύσκολες α

ποφάσεις που σύντομα θα κληθεί 
να λάβει...».

Κι άλλοι αναλυτές προσθέτουν 
ότι η συμφωνία με τα Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο θα απομακρύ- 
νει τους κινδύνους μιας άμεσης 
κρίσης πληρωμών και θα προσφέ
ρει βραχυπρόθεσμη στήριξη στο 
ρουμανικό νόμισμα, το λέι, που 
έχει υποχωρήσει κατά 18% έναντι 
του ευρώ το καλοκαίρι. Ωστόσο, 
δεν αίρει την ανάγκη για μια «ση
μαντική» υποτίμηση του νομίσμα
τος (προκειμένου να αποκλιμακω- 
θούν οι πιέσεις στο ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών της χώρας), 
ούτε ανοίγει τον δρόμο για επι
στροφή της Ρουμανίας στους ρυθ
μούς ταχείας ανάπτυξης που απο
λάμβανε προ κρίσης.

ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

I. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεομευοεις κατά 
των απολύσεων 
ζητά η ΓΣΕΕ

Εγγυήσεις ότι θα ληφθοΰν μέτρα 
για να μπει «μπλόκο» στις απολύ
σεις και να μην πληρώσουν τις επι
πτώσεις της κρίσης οι εργαζόμενοι 
ζητεί από την υπουργό Απασχόλη
σης Φ. Πετραλιά ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ I. Παναγόπουλος προκειμέ- 
νου να συμμετάσχει η Συνομοσπον
δία στον διάλογο για την απασχό
ληση. Σε απαντητική επιστολή που 
έστειλε στην υπουργό υπογραμμί
ζει ότι «η κρίση που βιώνουμε είναι 
απότοκη και της ασκούμενης κυ
βερνητικής πολιτικής» και σημειώ
νει πως «η ΓΣΕΕ έχει προκηρύξει 
24ωρη γενική απεργία για τις 2 
Απριλίου». Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
δηλώνει «ανησυχία ως προς τις 
στοχεύσεις των μέτρων με αφορμή 
τόσο τα προωθούμενα μισθολογικά 
και φορολογικά μέτρα όσο και τις 
δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ Δ. 
Δασκαλόπουλου υπέρ της εκ περι
τροπής εργασίας».

ΣΕΒ

Φόρουμ για την 
οικονομική κρίση

Ανοικτό φόρουμ με θέμα «Η κρίση 
που μας απειλεί. Η κρίση που μας 
προκαλεί» διοργανώνει ο ΣΕΒ την 
Τρίτη, 7 Απριλίου στο ξενοδοχείο 
Διβάνη-Κάραβελ. «Τα προβλήματα 
της χώρας απαιτούν πλέον τολμη
ρές, ίσως και επώδυνες λύσεις, αλ
λά όχι υπεκφυγές» δήλωσε ο πρόε
δρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλό- 
πουλος, σε ανακοίνωση για τη δι
οργάνωση του φόρουμ, προσθέτο
ντας ότι η κρίση προσφέρει μία μο
ναδική (ίσως ύστατη) ευκαιρία να 
θέσουμε την ανάπτυξη και την κοι
νωνική πρόοδο σε νέες, πιο υγιείς 
και μακροχρόνιες βάσεις.
Το ανοικτό φόρουμ θα αναπτυχθεί 
με παράλληλες συνεδριάσεις τριών 
ομάδων εργασίας που θα ασχολη
θούν με θέματα όπως: Διεθνής υπο- 
βάθμιση ή εθνική μεταρρύθμιση, η 
κρίση των θεσμών και η Κρίση, πο
λιτικό σύστημα και κοινωνία.

Επόμενο βήμα της κυβέρνησης για την πώληση της Ολυμπιακής είναι η σύγκληση της Διυπουργι
κής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, που θα επικυρώσει την εισήγηση των συμβούλων σύμφωνα με 
την οποία ο νέος ιδιοκτήτης της ΟΑ είναι η MIG και κατόπιν η σύμβαση θα κυρωθεί από τη Βουλή.

ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βροχή απήαεων οιην MIG 
για πρόοληψη στην Ολυμπιακή
ΤΗΣ Μ ΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Πάνω από 12.000 επισκέψεις πραγ
ματοποιήθηκαν χθες, σε πέντε μό
λις ώρες, στην ιστοσελίδα του Ομί

λου της Marfin, όπου αναρτήθηκαν οι 
προκηρύξεις για την πρόσληψη στελεχών 
και υπαλλήλων στη νέα αεροπορική εται
ρεία, ενώ παράλληλα εκτός λειτουργίας 
τέθηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της MIG 
λόγω των αλλεπάλληλων τηλεφωνημάτων. 
Από την πρώτη κιόλας ημέρα στα χέρια της 
ομάδας που έχει ήδη επιλέξει ο Ομιλος για 
τη στελέχωση της νέας ΟΑ έχουν ήδη φτά
σει 500 βιογραφικά για προσλήψεις εργα
ζομένων παρά το γεγονός ότι μέχρι αργά το 
μεσημέρι δεν είχε ακόμα γνωστοποιηθεί η 
έγκριση που έδωσε λίγο αργότερα η Ε.Ε. 
στην κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας με τη MIG για την εξαγορά της 
ΟΑ. Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν 
υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας ο Ομιλος της 
Marfin έχει προκηρύξει θέσεις για 80 ειδι
κότητες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο
νται διευθυντές Χρηματοοικονομικών, 
Λογιστηρίου, Συντήρηση Γραμμής, Αγο
ρών, Καταστημάτων, Υπόστεγου, Συντή
ρησης, Τεχνικής Εκπαίδευσης, Πτητικής 
Λειτουργίας, Πιλότων, Πληρώματος Θα
λάμου Επιβατών, Ασφάλειας, Σταθμών, 
Επίγειας Εξυπηρέτησης και προϊσταμένους 
Πληροφορικής και Τηλεπι
κοινωνιών, ενώ επίσης ζητά 
πιλότους ελικοφόρων και 
τζετ, ιπτάμενους συνοδούς 
και φροντιστές.

Πέντε μόλις ώρες μετά την ανάρτηση στην ιστο
σελίδα της ΐν^Πιη της προκήρυξης για τις νέες 
θέσεις εργασίας στην Ο.Α κατάγραφηκαν πάνω 

από 12.000 επισκέ-

Κ. Χατζηδάκης

I

MARFIN ψεις. Από την πρώτη 
κιόλας ημέρα στα 
χέρια της ομάδας 
που έχει ήδη επιλέ- 
ξει ο Ομιλος για τη 
στελέχωση της νέ
ας Ο.Α έχουν ήδη 
φτάσει 500 βιο- 
γραφικά για προ
σλήψεις εργαζο
μένων παρά το ότι 
δεν είχε ακόμα 
γνωστοποιηθεί 
η έγκριση.

Ο «Οι εργαζόμενοι είναι 
απολύτως καλυμμένοι 
χωρίς να θίγεται ούτε 
στο ελάχιστο το εισόδη
μά τους. Η νέα ιδιοκτη
σία θα χρησιμοποιήσει 
αρκετούς από τους ση
μερινούς εργαζόμενους. 
Πιστεύω λοιπόν ότι δεν  
συντρέχει κανένας λό
γος ανησυχίας».

Πάνω από
12.000 «χτυπή 

μαία» στο site 

της MIG από ενδια- 

φερόμνους 

για πρόσληψη

τικά με το ενδεχόμενο προκήρυξης νέου 
διαγωνισμού και εξασφαλίζει τιμές που θα 
διαμορφωθούν από την αγορά».

Επόμενο βήμα της κυβέρνησης είναι η 
σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αποκρατικοποιήσεων, που θα επικυρώσει 
την εισήγηση των συμβούλων σύμφωνα με 
την οποία ο νέος ιδιοκτήτης της ΟΑ είναι η 
MIG. Μάλιστα όπως είπε χθες ο υπουργός 
Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, σήμερα ή αύριο 

αναμένεται η Διυπουργική Επιτρο
πή Αποκρατικοποιήσεων και στη 
συνέχεια οι συμβάσεις θα σταλούν 
στη Βουλή προς κύρωση.

ιμ μι

Η απόφαση 
της Κομισιόν

ΚΥΡΩΣΗ »  Η ελληνική κυ
βέρνηση πήρε το «πράσινο 
φως» από την Ε.Ε. για το ανα
θεωρημένο σχέδιο πώλησης 
του Ομίλου της ΟΑ, η οποία 
το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να 
συγκαλέσει Διυπουργική Επιτροπή Απο
κρατικοποιήσεων για να προχωρήσουν στην 
υπογραφή της συμφωνίας με τον Ομιλο της 
Marfin Investment Group.

Η Κομισιόν αποφάσισε ότι το αναθεω
ρημένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης για τις 
Ολυμπιακές Αερογραμμές και τις υπηρεσί
ες της Ολυμπιακής Αεροπορίας δεν παρου
σιάζει προβλήματα που να αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις, ενώ παράλληλα ανα
φέρει ότι η λύση της άμεσης πώλησης «δι
ευκολύνει την ταχύτερη ολοκλήρωση της 
πώληση ̂  και της ιδιωτικοποίησης συγκρι-

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ »  Το γεγονός ότι το 
σχέδιο της Ο Α δεν προβλέπει κρα
τικές ενισχύσεις αλλά και η προο
πτική να επιστραφούν στο ελληνικό 
δημόσιο κονδύλια που έχουν χα
ρακτηριστεί ως κρατικές ενισχύ

σεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά στην 
απόφαση της Κομισιόν.

«Η πώληση και η εκκαθάριση που προ
βλέπει το σχέδιο «δεν πραγματοποιείται με 
κρατική ενίσχυση, εφόσον οι ελληνικές 
αρχές τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει σχετικά» αναφέρεται χαρα
κτηριστικά στην απόφαση, ενώ τονίζεται ότι 
«η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση θα μεγιστο
ποιήσει τις πιθανότητες ανάκτησης παρανό
μων και παράτυπων κρατικών ενισχύσεων 
που κατά το παρελθόν είχαν χορηγηθεί στις 
Ολυμπιακές Αερογραμμές και τις υπηρεσίες 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας».

»  Οι λόγοι που όπως αναφέρονται στην 
απόφαση της Κομισιόν για τους οποίους 
εγκρίνεται το σχέδιο της ελληνικής κυβέρ
νησης είναι:
Ο Η λύση της άμεσης πώλησης διευκολύνει 
την ταχύτερη ολοκλήρωση της πώλησης και 
της ιδιωτικοποίησης των περιουσιακών στοι
χείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και 
των υπηρεσιών της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
συγκριτικά με το ενδεχόμενο προκήρυξης 
νέου διαγωνισμού και εξασφαλίζει τιμές που 
θα διαμορφωθούν από την αγορά. Επίσης α
ναφέρει ότι η άμεση πώληση αναμένεται να 
εξασφαλίσει ότι θα συνεχισθεί η πραγματο
ποίηση των δρομολογίων που διέπονται από 
τις διατάξεις περί παροχής δημόσιων υπηρε
σιών, προφυλάσσοντας έτσι τους κατοίκους 
απομακρυσμένων νήσων από το ενδεχόμενο 
διατάραξης των παρεχόμενων αεροπορικών 
υπηρεσιών.
Ο Βάσει των κανόνων περί των κρατικών ενι
σχύσεων η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη κα
λούνται να συνεργαστούν καλόπιστα για την υ
πέρβαση τυχόν απρόβλεπτων ή απροσδόκη
των δυσκολιών κατά την εκτέλεση των αποφά
σεων ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων.
Ο Οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται έως 
τώρα με την απόφαση της Επιτροπής της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2008.


