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Δείκτης & Ογκος του Χ.Α. Οι ρευστοποιήσεις στον τρα
πεζικό κλάδο διατήρησαν σε 
πτωτική τροχιά την Αθήνα για 
δεύτερη διαδοχική συνεδρί
αση. 0 Γενικός Δείκτης υποχώ
ρησε 0,7% στις 1.729,27 μονά
δες, με την αξία των συναλλα
γών (96,13 εκατ. ευρώ) σε 
υποτονικό επίπεδα. Σελ. 36

ΔΕΙΚΤΕΣ Dow Jones*
ΧΡΗΜΑΤΙ-

Nasdaq* Nikkei FTSE100 Dax CAC 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
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Κλείσιμο 7 .784,14 1.563,52 8.832,85 3.930,52 4.322,50 2.902,31 ..............W
Μεταβολή _ 2  40%
*Λΐγο πριν από ίο  κλείσιμο
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΟ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1.3252 -1,08 -5.26
Δ0ΛΑΡΙ0/ΓΙΕΝ 100.52 -0,49 10.75
ΕΥΡΩ/ΓΙΕΝ 133.21 -1.64 4.89
ΔΟΛ./ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1.1438 0.63 7 22
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/Δ0ΛΑΡΙ0 1.4724 -0.12 0.81
ΕΥΡ0/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1.5158 -0.46 134
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0.8998 -1.01 -5J2
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Πώς θο γίνει η ρύθμιση 
στις ληξιπρόθεσμες

Οι τράπεζες πήραν 45 δια. ευρώ από την ΕΚΤ
Στα αζήτητα το κρατικό πακέτο οτήριξης, καθώς προτιμούν τη φθηνή ευρωπαϊκή ρευστότητα

Για τρίτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στους 
φορολογούμενους να ρυθμίσουν με ευνοϊκό τρό
πο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημό
σιο, με μείωση των προστίμων και των ηροσαυξή- 
σεων. Οσοι επιθυμούν νο υπαχθούν στη ρύθμιση 
θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 να υποβά
λουν αίτηση στην εφορία ή στο τελωνείο αντίστοι
χα. Με την υποβολή της αίτησης οι οφειλέτες υ- 
ποχρεούνται νο καταβάλουν την πρώτη δόση ή ε
φάπαξ το ποσό (εφόσον το επιθυμούν). Μαζί με 

πρώτη δόση οι οφειλέτες θα προκαταβάλουν 
^ ο  5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σελ. 26

Συγχωνεύονται On Telecoms 
με NetOne και Algonet
Τη στρατηγική π ισχύς εν τη ενώσει αποφάσισαν 
να ακολουθήσουν οι διοικήσεις της On Telecoms 
με τη διοίκηση των εταιρειών NetOne και Algonet. 
Η συγχώνευση θα γίνει χωρίς μετρητό και απο
κλειστικά με ανταλλαγή μετοχών σε αναλογία πε
ρίπου 1 προς 3. Τα δύο σχήματα θα συγχωνευ- 
θούν σε ένα. με στόχο να δημιουργήσουν κρίσιμη 
μάζα στη -χειμαζόμενη πλέον- αγορά τηλεπικοι
νωνιών. Η νέα εταιρεία που θα ηροκύψει θα δια
τηρήσει το brand name της On Telecoms, το ο
ποίο είναι σαφώς πιο ισχυρό απ' ό, τι εκείνο των 
NetOne και Algonet. Σελ. 29

* Ρύθμιση χρεών. Πρόταση νόμου - ομπρέλα 
για τους υπερχρεωμένους καταναλωτές έδωσε για 
διαβούλευση το ΠΑΣΟΚ. Η διαδικασία απαλλαγής 
από τα χρέη δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης σε μια 
περίοδο από 3 έως 5 έτη, με βάση το εισόδημα, έ
να μέρος των χρεών του οφειλέτη, που καθορίζε
ται από το δικαστήριο και το οποίο δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του 10% των οφειλών. Σελ. 27

* Πληθωρισμός. Στα επίπεδα του 1968 επι
στρέφει ο πληθωρισμός. Το ποσοστό πληθωρι
σμού που θα ανακοινωθεί σήμερα από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία αναμένεται να κυμανθεί με
ταξύ 13% με 1,4%, δηλαδή στα χαμηλότερα επί
πεδα της τελευταίας 40ετίας, όταν είχε σημαω- 
θεί και το φαινόμενο του αποπληθωρισμού. Πά
ντως. η ΕΣΥΕ εκτιμά ότι η πτώση του πληθωρι
σμού θα ανακοπεί τον Απρίλιο, όταν θα σταματή
σει το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η πτώση των 
καυσίμων συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του 
τιμαρίθμου. Σ ελ. 26

• Παγκόσμια Τράπεζα. «Ακτίνα ελπίδας για 
την ανατολική Ασία και την παγκόσμια οικονομία» 
χαρακτηρίζει την Κίνα η Παγκόσμια Τράπεζα. Σε 
έκθεσή της θεωρεί ότι η τρίτη στον κόσμο μεγα
λύτερη οικονομία στον κόσμο μπορεί να είναι ο 
μοχλός στήριξης της ανατολικής Ασίας. Σελ. 30

• Ιρλανδία. Η ιρλανδική κυβέρνηση παρουσία
σε χθες έκτακτο προϋπολογισμό λιτότητας που 
προβλέπει κυρίως αυξήσεις φόρων στους έχο- 
ντες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θεσπίζει οργα
νισμό που θα σναλόβει τα τοξικά στοιχεία του ε
νεργητικού των τραπεζών, συνολικής αξίας 56 
δισ. ευρώ. 0 προϋπολογισμός, προβλέπει μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 3,5 δισ. 
ευρώ μέσα στο τρέχσν έτος. Σελ. 31

• Βιομηχανία Λιπασμάτων. Δύο εταιρείες 
¡ίχνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του πάλαι 

‘ποτέ ισχυρού παίκτη στην εγχώρια λιπασμάτων, 
καθώς οι δύο βασικοί μέτοχοι της, Εθνική και 
Εμπορική, ηωλούν το μερίδιο (55%) που κατέ
χουν. Συγκεκριμένα, π Νεοχημική αναζωπυρώνει 
το από δεκαετίας ενδιαφέρον της ενώ θέση έχει 
πάρει και η πολυεθνική \Okgfo. Σελ. 28

• GA Ferries. Η γαλλική τράπεζα Natixis κατά
σχεσε χθες το πρωί το επιβατηγό ταχύπλοο σκά
φος «Jet Ferry »  της εταιρείος GA Ferries, συμφε
ρόντων Γεράσιμου Αγούδημου, καθώς η πλοιοκτή- 
τρια εταιρεία αδυνατεί να εκπληρώσει τις δανεια
κές υποχρεώσεις της έναντι της τράπεζας. Σελ. 28

LINKS
www, kathimerini. er/Links
• Απασχόληση: Οι απολύσεις δεν λύνουν τα προ
βλήματα των εταιρειών
• θέμα: Διαμάχες χωρών για την προμήθεια σπά- 
νιων μετάλλων
• Αγορές: Η πτώση των μαθηματικών της Γουόλ 
Στρπ

Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν κα- 
ταφΟγει οι ελληνικέδ τράπεζεδ για να λύσουν 
το πρόβλημα ρευστότηταδ, αντλώνταδ μέ
χρι στιγμήδ περίπου 45 δισ. ευρώ με χαμηλό 
κόστοδ. Οι εγχώριεδ τράπεζεδ προτιμούν τη 
μη συμβατική χρηματοδοτική διευκόλυνση 
που προσφέρει η ΕΚΤ για την ανακούφιση  
των τραπεζών και την αντιμετώπιση των ε-

πιπτώσεων tns χρηματοπιστωτικήδ κρίσηδ, 
αφήνονταδ ατα αζήτητα την  ακριβότερη 
κρατική ενίσχυση. Πρόκειται για δυνατότητα 
που η ΕΚΤ παρέχει σε όλεδ στιδ τράπεζεδ 
των χωρών-μελών, ω στόσο φαίνεται ότι οι 
ελληνικέδ τράπεζεδ την  έχουν υπεραξιο- 
ποιήσει: τα 45 δισ. που έχουν αντλήσει α
πό την ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 5,5% των συ-

νολικών κεφαλαίων που έχει χορηγήσει η 
ΕΚΤ στίδ ευρωπαϊκέδ τράπεζεδ, ποσοστό πε
ρίπου διπλάσιο του 2,8% που είναι η συμ
βολή του εγχώριου ΑΕΠ στο ευρωπαϊκό. Η  
ΕΚΤ παρέχει ρευστότητα στίδ τράπεζεδ λαμ- 
βάνονταδ ωδ εγγύηση ομόλογα, χαρτοφυ
λάκια δανείων και άλλα χρεόγραφα. Οι τρά
πεζεδ αγοράζουν ομόλογα του Δημοσίου που

έχουν υψηλό επιτόκιο και στη συνέχεια τα 
χρησιμοποιούν ωδ εγγύηση για να δανει
στούν από την  ΕΚΤ με χαμηλότερο επιτό
κιο, κερδίζονταδ από τη διαφορά. Επιτελι
κά στελέχη tns Τραπέζήδ m s  Ελλάδοδ α
νησυχούν και επισημαίνουν ότι ορισμένεδ 
εγχώριεδ τράπεζεδ δεν κάνουν συνετή  
χρήση του έκτακτου αυτού μέτρου. Σελ. 27

Σια πρόθυρα της χρεοκοπίας η General Motors

Στκ πολύ δύσκολες εποχές που περνάει η General Motors δεν προσπαθεί μόνο να μειώσει τις δαπάνες της και ενδεχομένως να προπαρα
σκευάσει εαυτήν για την πτώχευση, αλλά μειώνει και... τον αριθμό των τροχών της. Το εικονιζόμενο πρότυπο όχημα δεν καίει βενζίνη, είναι 
ηλεκτροκίνητο, μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια δύο άτομα στους πολυσύχναστους δρόμους των πόλεων και δεν εγκλωβίζεται στην κίνηση. 
Πρόκεπαι για το αποτέλεσμα της συνεργασίας της General Motors που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με τη Segway, η οποία κατα
σκευάζει σκούτερ. Ούτώς ή άλλως, τα ογκώδη τετράτροχα κατέστρεψαν την GM. Ισως τα δίτροχα να αποδειχθούν πιο τυχερά... Σελ. 35

Απώλειες μαμούθ 4 τρία δολ. για τράπεζες από «τοξικά»
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ό
τι οι απώλειεδ του παγκόσμιου χρηματο
πιστωτικού κλάδου θα ανέλθουν στα 4 τρισ. 
δολάρια μέχρι τα τέλη του 2010, από τη  
συσσώρευση επισφαλών δανείων και «το- 
ξικών» τίτλων συνδεδεμένων με αυτά, σύμ
φωνα με χθεσινό δημοσίευμα m s  βρετα- 
ντκήδ εφημερίδαδ «The Times». Την ίδια 
στιγμή, η οικονομολόγο8 Μέρεντιθ Ουίτ- 
νέϊ (φωτ.), που πρώτη προέβλεψε την έ-

κταση και το βάθοδ τηδ τρέχουσαδ χρη- 
ματοπιστωτικήδ κρίσηδ, τόνισε σε συνέ
ντευξη που έδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο 
ΟΝΒΟ πωδ προβλέπει ότι οι τιμέδ των α
κινήτων στην αγορά κατοικίαδ των ΗΠΑ, 
που διανύει μια διετή και πλέον ύφεση, θα 
υποχωρήσουν κατά ακόμη 30%, ενώ εκτιμά 
ότι οι αμερικανικέδ τραπεζικέδ μετοχέδ θα 
υποβληθούν σε νέεδ δοκιμασίεδ κατά τα 
τέλη Απριλίου. Σελ. 36

| Αυξήθηκε ** 
το spread 
των 1 θετών 
τον Μάρτιο
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινήθηκε η  δημο
πρασία εντόκων γραμματίων, μέσω των οποί
ων το Δημόσιο άντλησε 1,62 δισ. ευρώ, ανε- 
βάζονταδ το συνολικό ποσό που έχει μέχρι στιγ- 
μήδ δανειστεί στα 37,6 δισ. ευρώ. Επισήμωδ, το 
πρόγραμμα δανεισμού τηδ χώραδ το 2009 θα 
φτάσει στα 43,7 δισ., αλλά πολλοί αναλυτέδ ε
κτιμούν ότι θα ανέλθει στα 50 δισ. ευρώ. Σε α
ντίθεση με την αγορά των εντόκων γραμματίων, 
όπου το «καπέλο» που πλήρωσε το Δημόσιο ή
ταν χαμηλό, στην αγορά των ομολόγων το κό- 
στοδ δανεισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η  δια
φορά απόδοσηδ (spread) των ελληνικών 1 θετών 
ομολόγων με τα αντίστοιχα γερμανικά αυξήθηκε 
σε μέσα επίπεδα στίδ 280 μονάδεδ βάσηδ, από 
τΐδ 254 που ήταν τον Φεβρουάριο. Σελ. 27

Υπέρ ελαστικού 
ωραρίου ο £FB 
με συναίνεση
«Υπέρ του ελαστικού ωραρίου και m s  μείωσηδ 
των αποδοχών, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των 
εργαζομένων τάχθηκε ο πρόεδροδ του ΣΕΒ κ. 
Δημήτρηδ Δασκαλόπουλοδ. Μιλώνταδ στο  
Ανοιχτό Φόρουμ Ό9 που διοργάνωσε ο Σύν- 
δεσμοδ, ο κ. Δασκαλόπουλοδ άσκησε αυστηρή 
κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στα κόμματα 
m s αντιπολίτευσηδ, σημειώνονταδ ότι «τα  μέ
τρα που λαμβάνονται, προτείνονται ή  επίκει- 
νται δεν αποτελούν λύση». Εν τω μεταξύ, ερ- 
γοδοτικέδ και συνδικαλιστικέδ οργανώσεΐδ 
συμφώνησαν να προτείνουν στην κυβέρις^η  
την αυτονόμηση των πόρων του ΛΑΕΚ α π α ^ ν  

• ΟΑΕΔ και την κεντρική εξουσία και την επι
μήκυνση του ποσού και του χρόνου χορηγίαδ 
του ετηδόματοδ ανεργίαδ. Σελ. 26

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α .  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  από τη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Το άθλιο παιχνίδι τον Σύρος... και οι τράπεζες
Η αηοδιάρθρωση του τραπεζικού συ- 
στήματοδ σε παγκόσμιο επίπεδο εί
ναι δεδομένη. Ωστόσο, οι «20» ισχυ
ροί ουδόλωδ ασχολήθηκαν. Ομωδ, πυ
ροδοτεί και επεκτείνεται σε μια βα
θιά ύφεση, που οδηγεί σε μείζονα πο
λιτική αποσταθεροποίηση και γεω- 
πολιτικέδ κοινωνικέδ συγκρούσεΐδ. Βε- 
βαίωδ, αυτό τουδ απασχολεί. Αλλά μέ
χρι εκεί... Ο καθείδ αποφασίζει ατο- 
μικά(!) για τα μέτρα δημοσιονομικήδ 
πολιτικήδ που του ταιριάζουν. Η κρί
ση  έχει διαχυθεί χωρίδ διάκριση σε ό
λεδ τΐδ οικονομίεδ και οι ενδείξεΐδ «συ- 
στημιχού κινδύνου» εξακολουθούν να  
υφίστανται. Και ένα θεμελιώδεδ πα
ρεπόμενο m s αποτυχίαδ τηδ συνόδου 
είναι η  αναμόρφωση m s  εποπτείαδ 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε 
να  μειωθεί το ρίσκο παρόμοιων μελ
λοντικών κρίσεων.

Και από δίπλα ο πρύτανηδ m s  πα- 
γκόσμιαδ κερδοσκοπίαδ Τζορτζ Σόροδ, 
τιμητήδ των πάντων, να  δηλώνει 
στο Reuters ότι «το αμερικανικό τρα
πεζικό σύστημα είναι, στην ουσία, 
χρεοκοπημένο»! Εντάξει... αυτό το ξέ
ρουμε και η στήλη το έχει επισημά- 
νει προ πολλού. Ο μεγιστάναδ του 
πλούτου και μεγαλοκερδοσκόποδ  
Τζορτζ Σόροδ θεωρεί ότι πρέπει οι φο
ρολογούμενοι να διασώσουν τΐδ τρά
πεζεδ από τα «τοξικά απόβλητα», 
αλλιώδ ο κόσμοδ θα ζήσει το Μεγάλο 
Κραχ του 1929. Ταυτόχρονα, στηλί-

Στη Wall Street, οι 
δείκτες Dow Jones και 
Standard & Poor's 500, 
έκλεισαν για δεύτερη 
συνεχή ημέρα, με 
μεγάλες απώλειες λόγω 
του ξεπουλήματος των 
τραπεζικών μετοχών.

τευσε (δικαίωδ) m us πολιτικοϋδ και 
τΐδ κρατικέδ αρχέδ, γιατί είχαν υπερ
βολικά εμπιστευτεί tu  αγορέδ -δηλαδή 
τον ίδιο, που αποτελεί την εξαθλίω
ση  του συστήματοδ- την τελευταία  
20ετία, περιμένονταδ από αυτέδ να  αυ- 
τοδιορθωθούν.

Με επιπόλαιουδ ενδοιασμοΰδ και βα
ρύ κόστοδ για τουδ Αμερικανούδ φο- 
ρολογοΰμενουδ, η κυβέρνηση Ομπά- 
μα εναποθέτει σε συντηρητικούδ και 
κερδοσκόπουδ τύπου Σόροδ, την ε
ξυγίανση από τα «τοξικά» του τρα
πεζικού συστήματοδ tns χώραδ και ρι
σκάρει τη δική m s αξιοπιστία. Στο νέο 
σχήμα m s τραπεζική^ εξυγίανσηδ, που 
εδέησε να ανακοινώσει ο Γκάιτνερ, με 
την πρόσκληση συμήετοχήδ δίδεται 
θεσμική υπόσταση στην περιθωρια
κή διάσταση των Hedge Funds και των 
Private Equity Funds. Ενδιαφέρον...

Φυσικά και οι μεγάλοι θεσμικοί ε- 
πενδυτέδ, τα Pension Funds, και οι πά- 
ons φύσεωδ ιδιώτεδ επενδυτέδ έ
χουν προσκληθεί να  συμμετέχουν... 
Μ ε το αζημίωτο, βεβαίωδ. Η κυβέρ
νηση  επιδιώκει να προσελκύσει τα ι
διωτικά κεφάλαια με ιδιαίτερα γεν
ναιόδωρο τρόπο για να  αγοράσουν  
«τοξικά» και επισφαλή στεγαστικά δά
νεια από τΐδ τράπεζεδ, καθώδ για κά
θε δολάριο ιδιώτη επενδυτή το υ
πουργείο Οικονομικών θα δανείσει τα  
6 δολάρια.

Ομωδ, η «μαύρη τρύπα» στην οποία 
βυθίζεται η αμερικανική οικονομία με
γαλώνει. Τα «θύματα» από τΐδ άπλη- 
στεδ κερδοσκοπικέδ «τοξικέδ» επεν- 
δύσεΐδ των τραπεζών, πολλαπλα- 
σιάζονται.

Η Goldm an Sachs υπολογίζει ότι η 
συνολική αξία των επισφαλών δα
νείων και των «τοξικών» προϊόντων 
και παρογώγων των αμερικανικών 
τραπεζών ανέρχεται στο αστρονομι
κό ύψοδ των 5,7 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Που σημαίνει ότι το κόστοδ 
για την εξυγίανση τουδ που υπολογίζει 
η κυβέρνηση στα  2 τρισ. δολάρια, εί
ναι ψίχουλα.

Στη  W all Street και ο δείκτηδ D ow  
Jones και ο δείκτηδ Standard & 
Poor’s 500, έκλεισαν για δεύτερη  
συνεχή ημέρα με μεγάλεδ απώλειεδ 
λόγω του ξεπουλήματοδ των τραπε
ζικών μετοχών.
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Η Μεγάλη
Ιδιωτική Χρηματιστηριακή Εταιρεία

■ Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

■ Παροχή Υπηρεσιών Αναδοχής

■ Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

■ Ερευνα στον Τομέα των Επενδύσεων

■ Φύλαξη και Διαχείριση

■ Συναλλαγές σε Παράγωγα ΠροϊόΥτα

Ζητούνται έμπειρα στελέχη 
για το Τμήμα Πωλήσεων 

Ξένων Θεσμικών Επενδυτών
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Υπέρ του ελαστικού ωραρίου 
και της μείωσης αποδοχών ο ΣΕΒ
Κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον κ· Δ. Δασκαλόπουλο

Υπεύθυνοι για τη σημερινή οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα...
Ποιοι ευθύνονται περισσότερο;

Η σημερινό κυβέρνηση 
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις 

Οι διεθνείς τράπεζες 
Οι ελληνικές τράπεζες 

Οι ισχυρές χώρες 
Οι ίδιοι οι πολίτες 

Οι επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς & οργανώσεις 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση 

Οι επιχειρήσεις εντός Ελλάδας 
Ολοι οι παραπάνω 

" δξ/δα

Σύνολο ερωτηθέντων

33,7% I 
32,3 

2Î.6

Εξοδος από την οικονομική κρίση: Ενίσχυση του ρόλου 
του κράτους ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας;
Με βάση όσα διαβάζετε, 
ακούτε, βλέπετε και 
γνωρίζετε, εσε ίς 
πιστεύετε ότι η αναβάθμιση 
της ελληνικής οικονομίας 
είνα ι εφικτή αν υπάρξει...

Μάλλον μεγαλύτερος ρόλος 
και ενίσχυση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στην αγορά 40 4̂%

Πηγή: ΜΚΒ (Δείγμα Μ04 άτομα)

Σύνολο ερωτηθέντων

1
Μάλλον μεγα

λύτερος ρόλος 
και ενίσχυση 
ιρυ κράτους 
στην αγορά

51,4 %

Της ΧΡΥΣΑΣ ΑΙΑΓΓΟΥ

Την εκτίμηση ότι η  κρίση συσπει
ρώνει εργοδότες και εργαζόμε
νους, ότι η  διέξοδος από αυτή  θα  

ρρβωυαεί σ τη ν  «αναγκαία και ε- 
.ή » συνα ίνεση  τω ν δυνάμεων  

της εργασίας και ότι η  μετά κρί
σης εποχή, θα βρετ τους κοινωνι
κούς εταίρους ενισχυμένσυς και με 

ουσιαστικότερο ρόλο στο  οικο
νομικό και πολιτικό γίγνεσθαι, ε- 
ζέφρασε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ

Οσο τα προβλήματα 
μεγεθύνονται, 
οι σχέσεις εργοδοτών 
και εργαζομένων 
θα ωριμάζουν, τόνισε 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ.
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, κατά  

τη  διάρκεια και στο περιθώριο του  

^ ^ χ τ ο ύ  Φόρουμ '09 που διορ- 
^ Ν ω σ ε  ο Σύνδεσμος με τίτλο «Η  

κρίση που μας απειλεί... η  κρίση  

που μας προκαλεί». Ο  κ. Δασκα
λόπουλος είπε μάλιστα ότι οι κοι- 
νωνυτοί εταίροι βρίσκονται ήδη σε 

διεργασίες για τη  διασφ άλιση  

μιας «μίνιμουμ συναίνεσης» σε 

κρίσιμα θέματα. Οπως αποκάλυ
ψε, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ συζητάνε για την  

από κοινού διαχείριση των πόρων 
του ΛΑΕΚ, συνεργασία που μπο
ρεί να  επεκταθεί και σ τη  διαχεί
ριση του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ. Η  συ
νεργασία με τη  ΓΣΕΕ είναι ανα
γκαία για την  από κοινού αντιμε
τώ πιση τω ν  αναπόφευκτων αλ
λαγών που επιφέρει η  κρίση, σύμ
φωνα με το ν  κ. Δασκαλόπουλο. 
Οσο τα  προβλήματα μεγεθύνονται 
οι σχέσεις εργοδοτών και εργα

ζομένων θα ωριμάζουν και αυτό, 
όπως υποστήριξε, θα  φανεί μ ετά  

τη ν  πάροδο της κρίσης. Τάχθηκε  

υπέρ της συλλογικής σύμβασης ερ
γασίας, υποστήριξε ω στόσο  ότι η  

αύξηση  του 5,5% είναι ένα  δυ- 
σβάσταχτο  κόστος για τις επιχει
ρήσεις και τάχθηκε υπέρ του ε- 
λασηκού ωραρίου και της μείωσης 

τω ν  αποδοχώ ν με τη  σύμφω νη  

γνώ μη τω ν  κοινωνικών εταίρων.
Ο  κ. Δασκαλόπουλος μίλησε για 

εγγενή κρίση της ελληνυαός οι
κονομίας και τόνισε ότι «τα  μέτρα  

που λαμβάνονται, προτείνονται ή  

επίκεινται, δ εν  αποτελούν λύ
σ η », απέδωσε ευθύνες σε κόμμα
τα, δημόσια  διοίκηση, συνδικα- 
λκτηκό κίνημα αλλά και τη ν  επι- 
χειρηματική κοινότητα. «Δ εν  έ
χει πάντα  διακριθεί για τη  συλ- 
λογυεή της συνείδηση  και δεν έ
χει πάντα  επίδειξη τη ν  αναγκαία  

κοινωνική εγρήγορση ως ηγετική 

τάξη . Ενίοτε, μάλιστα, έχει συ- 
μπεριφερθεί ω σάν  το  μέλλον αυ
τού του τόπου να  μ ην  τη ν  αφορά  

και τό σ ο » τόνισε με εμφανή διά
θεση  αυτοκριτικής για τη ν  τάξη  

που εκπροσωπεί.
Σε μία ομιλία με έντονο ύφος α

ποστροφής προς τα  πολιτικά κόμ
ματα, χαρακτήρισε «ουτοπία την  
κομματική συνα ίνεση » και λίγο 

αργότερα με δήλω σή του τόνισε  

ότι «αποδείχθηκε ότι η  συναίνε
σ η  έγινε αντικείμενο κομματι
κού πόκερ και δεν  επετεύχθη. Οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι κοινω
νικές δυνάμεις μπορούν, νομίζω, 
να  πετύχουν ένα  μίνιμουμ συ
να ίνεσης  και ν α  προσφ έρουν  

στον  τόπο ».

Η έρευνα της ΜΡΒ
Τ η ν  εκτίμηση  του ΣΕΒ για εγ<· 

γενή  κρίση της ελληιπκής οικο
νομίας φαίνεται να  συμμερίζεται

και η  συντριπτική πλειοψηφία  

τω ν πολιτών που συμμετείχαν σε  

έρευνα της ΜΚΒ και παρουσιά 
σ τηκ ε  χθες σ το  Φ όρουμ  του  
ΣΕΒ. Σύμφ ω να με αυ τή  το  80%  

τω ν  συμμετεχόντω ν, ταυτίζεται 
με την  άποψη ότι η  σημερινή κρί
σ η  ανέδειξε τις αδυναμίες της ελ- 
ληνικής οικονομίας που υπήρχαν  
για δεκαετίες μέχρι σήμερα. Ο σο  

για τις ευθύνες της κρίσης, απο
δίδονται κυρίως στις κυβερνήσεις

(33,7% η  παρούσα και 32,3% οι 
προηγούμενες) και στις τράπεζες 

(23,6% στις διεθνείς τράπεζες και 
21,4% στις ελληνυιές). Η έξοδος 
από τη ν  κρίση της ελληνικής οι
κονομίας δεν  μπορεί ν α  πραγ
ματοποιηθεί αν δεν υπάρξουν  

τολμηρές αλλαγές και βαθιές το
μές, ακόμα και με το  ενδεχόμε
νο  να  πλήξουν κάποιους, υπο
στηρίζει η  συντριπτική πλειο- 
ψηφία τω ν ερωτηθέντων (76%),

η  οπ οία  σ ε  π ο σ ο σ τό  60,1% εκτι
μ ά  ότι η  κρίση  θα  είναι βαθιά και 
θα διαρκέσει πολύ. Το  51%  θεω
ρεί ότι η  α να βάθ μ ιση  της  ελλη
νικής οικονομίας είναι εφικτή με  

μεγαλύτερο  ρόλο και εν ίσχυ ση  

του  κράτους σ τη ν  αγορά, ενώ  το  

40,4% με μεγαλύτερο ρόλο και ε
ν ίσ χ υ σ η  της ιδιωτικής πρω το
βουλίας.

Αξιοσημείωτο είναι το  γεγονός 

ότι το  π ο σ ο σ τό  που τ ά σ σ ετα ι υ 
πέρ της  ενίσχυσης του  κ ράτους  

είναι πολύ υψ ηλότερο στους ν έ 
ους τω ν  18-24 ε τώ ν  (59,3% ) και 
στους φοιτητές (62,6% ). Α ντίθ ε 
τα  οι υποστηρικτές της ενίσχυ
σης της αγοράς είναι στις ηλικίες 

τω ν  35-54 ετώ ν, στους αυτοα 
πασχολούμενους (46%) και στους  

μ η  εργαζόμενους (44,8%).
θετικά σ τη ν  αντιμετώπιση της 

κρίσης, σύμφωνα με τη ν  έρευνα, 
συμβάλλουν οι ίδιοι οι πολίτες και 
ακολουθούν η  κυβέρνηση , με  

ποσοστά  17,5% και η  Ευρωπαϊκή 

Ενω ση με π ο σοστό  16,6%. Π α 
ράλληλα, όμως, τη ν  αντιμετώπι
σ η  της κρίσης δυσχεραίνουν με 
τη  σ τάσ η  τους και τις αποφάσεις  

τους, η  κυβέρνηση (με 30,1%), οι 
ελληνικές και διεθνείς τράπεζες  
(28,2% και 21,7% αντίστοιχα ) 
και τα  ελληνυτά M M E (21,7%). Ευ
θύνη  αποδίδεται και στις ελλη
νικές ετηχειρήσεις (12,3%) στα  

κ ό μ μ α τα  της  αντιπ ολ ίτευ σης  
(12,2% ) και στους συνδυταλιστι- 
κούς φορείς (7,7%).

Για τη ν  αντιμετώπιση της οι
κονομικής κρίσης προτείνεται η  

δημιουργία δομώ ν/υποδομώ ν  

(47,5%), η  στήριξη πολπών και κοι
νω νικά  ευα ίσθη τω ν  ομάδω ν  

(30,1%), η  συνεργασία φορέων και 
η ανάκτηση εμπιστοσύνης και δια
φάνειας (21,9%) και η  αλλαγή κυ
βέρνησης/ πολιτικής (11,1%).

Συμφωνία τριών σημείων συνδικαλιστών I Σε χαμηλό 40ετίας 
και εργοδοτικών οργανώσεων ο πληθωρισμός τον Μάρτιο
Τρία σημεία προς συμφωνία έθεσε 

προς τις εργοδοτικές οργανώσεις 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κατά τη  διάρ
κεια του Ανοικτού Φόρουμ που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ. Τα σημεία με 
τα  οποία συμφώνησαν και οι πρό
εδροι τω ν εργοδοτικών οργανώ
σεων που μετείχαν σ τη  συζήτηση  
με θέμα: «Ο ι κοινωνικοί εταίροι α
πέναντι στην  κρίση; θεατές ή  
πρωταγωνιστές;» είναι τα  εξής;

α . Η  αυ τονό μη ση  τω ν  πόρω ν  
του Λ ΑΕ Κ  (Λογαριασμός για την  
Α π ασχόλη ση  και τη ν  Επαγγελ
μ α τ ικ ή  Κ α τά ρ τ ισ η ) απ ό  το ν  
ΟΑΕΔ  και τη ν  κεντρική εξουσία.

β. Η  επιμήκυνση του ποσού και 
του  χρόνου χορηγίας του επιδό
ματος ανεργίας.

γ. Η  καταγραφή της κ ατάστα 
σης  τω ν  ασ φ αλ ισηκώ ν ταμείω ν

Cn απαίτηση  ν α  τοποθετηθεί 
εδρος κοινής αποδοχής σ την  

Εθνική Α ναλογ ισηκ ή  Α ρχή  που  
παραμένει ακέφ αλη και υπο
βαθμισμένη.

«Δ εν  τίθεται θέμα ευρύτερης  
συμφωνίας διότι δ εν  υπάρχουν  
οι προϋποθέσεις», πρόσθεσε ο κ. 
Παναγόπουλος, τονίζοντας ότι 
«α ν  και η  ιστορία της ανθρω πό
τητας είναι η  πάλη τω ν  τάξεων, 
το μόνο μέσο για ν α  συνεννοη - 
θούμε είναι ο διάλογος».

Σ την  αναγνώ ριση της ση μ α 
σίας που έχει η Εθνική Συλλογι
κή  Σύ μβαση  Εργασίας για το

2009 επέμεινε ο πρόεδρος της  
ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημ. Ασημακόπουλος, 
χαλώντας τους συνομιλητές του  
«ν α  τη ν  περιφ ρουρήσουν» πα 
ραδεχόμενος ότι οι διαφορές  
μεταξύ  τω ν  κοινωνικών εταί
ρων δεν επιτρέπουν τη ν  επίτευ
ξη  εθνικής συμφωνίας.

«Δ εν  μπορεί να  γίνει διάλογος 
χωρίς παραγωγικό αποτέλεσμα  
επέμεινε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ  
κ. Σπ. Παπασπύρος, επιμένοντας 
σ το  γενικότερο έλλειμμα για τις 
πολιτικές αντιμετώπισης της α 
νεργίας, ετησημαίνοντας τη  σ η 
μασ ία  που είχε η  ακύρω ση του  
Συμβουλίου Κορυφής για τη ν  α 
πασχόληση  σ τη ν  Πράγα.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος της  
ΟΚΕ κ. Χρ. Πολυζωγόπουλος ε
πανέφερε τη ν  π ρότασή  του  για  
τη ν  υπογραφή μιας εθνικής κοι
νω νικής συμφωνίας, η  οποία  
βασίζεται στις 200 αιτιολογημέ
νες -με συμφωνία τω ν  εκπρο
σώ πω ν τω ν  εταίρων- γνώμες  
που εξέδωσε η  Επιτροπή.

«Ο ι εργασιακές σχέσεις δεν εί
να ι τζόγος», επισήμανε ο πρόε
δρος της εθνικής συνομοσπον
δίας, κ. Δημ. Αρμενάκης, προ- 
τρέποντας τους εκπροσώπους  
τω ν  οργανώ σεω ν «ν α  είναι πιο 
προσεκτικοί σ τα  λόγια και να  ε
ντοπιστούν συγκεριμένα μέτρα, 
ώ στε να  νιώσει η  κοινωνία m o  
ασφ αλής».

Χρηματοδότηση
προσλήψεων
Με τα χρήματα των εργαζο
μένων και των εργοδοτών ε 
πιχειρεί να χρηματοδοτήσει 
η κυβέρνηση τις προσλήψεις 

προσωρινής απασχόλησης 
στους δήμους. Χθες, ζητήθη
κε από το διοικητικό συμβού
λιο της επιτροπής διαχείρι
σης του ΛΑΕΚ (λογαριασμός 
για την απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση) να 

αποδεχθεί τη χρηματοδότη
ση 20.000 τοποθετήσεων 
στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (OTA). Με την 
πρόταση διαφώνησαν οι εκ
πρόσωποι των εργαζομένων 
και των εργοδοτών, με απο
τέλεσμα να αναβληθεί για 
άλλη συνεδρίαση η λήψη της 
οριστικής απόφασης. 
Υπενθυμίζεται ότι ο λογα
ριασμός για την αντιμετώπι
ση της ανεργίας και την κα
τάρτιση διαθέτει περίπου 
220 εκατομμύρια ευρώ  ετη- 
σίως, τα οποία αντιστοιχούν 
με το 10% του προϋπολογι
σμού του Οργανισμού Απα
σχόλησης Εργατικού Δυνα
μικού (ΟΑΕΔ).

Νέα υποχώρηση κατέγραψ ε  
τον Μάρτιο ο πληθωρισμός. Σή
μερα, ανακοινώνεται επισήμως 
από την  Εθνική Στατιστική  
Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 
και οι τελευταίες πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι κ ινήθηκε  
μεταξύ του 1,3% με 1,4%, σ η 
μειώνοντας πτώση σε σχέση με 

το ν  Φεβρουάριο, που είχε δια
μορφωθεί στο 1,6%. Ο  λόγος 
της νέας πτώσης του τιμάριθ
μου  είναι η  μείω ση τω ν  τιμών  

του πετρελαίου θέρμανσης και 
η  συγκράτηση τω ν  τιμώ ν σε  
αρκετά από τα υπόλοιπα προϊ
όντα. Σημειώνεται ότι από τον  
Ιούλιο του 2008 -που είχε φτά
σει σ το  4,9%- παρουσιάζει συ 
νεχώς πτώση.

Αποπληθωρισμός
Το ποσοστό που αναμένεται 

ν α  ανακοινωθεί για το ν  Μ ά ρ 
τιο, έχει ν α  απαντηθεί από το  
1968, όταν ο γενικός δείκτης τι
μ ώ ν  καταναλωτή είχε ανέλθει 
στο  1,2%. Μ άλιστα, εκείνη τη  
χρονιά είχε παρατηρηθεί και το  
φαινόμενο του αποπληθωρι
σ μ ο ύ  (αρνητικός πληθω ρι
σμός), κάτι που σύμφ ω να με 
στελέχη της ΕΣΥΕ δεν υπάρχει 
πιθανότητα να  συμβεί φέτος.

Αλλωστε, από τον Απρίλιο η  
ΕΣΥΕ αναμένει ότι ο τιμάριθ
μος θα σταματήσει ν α  μειώ-

νετα ι και ότι θα  παραμείνει 
σταθερός ή  θα αυξηθεί λίγο, κα
θώς το  πετρέλαιο θέρμανσης - 
που επηρεάζει σημαντικά  τη ν  

εξέλιξή του- θα σταματήσει ν α  

διανέμεται. Από το ν  ερχόμενο  
μήνα, τη ν  κυριότερη επίδραση  

σ το ν  πληθωρισμό θα  έχουν οι 
διακυμάνσεις των τιμών τω ν ει
δώ ν σ τα  σούπερ μάρκετ και 
τω ν  τιμολογίων. Μ ε  τα  δεδο
μένα  αυτά , οι αρχικές εκτιμή
σεις της ΕΣΥΕ για το ν  μ έσο  ε
τήσιο πληθωρισμό είναι ότι θα  
κυμανθεί σ τη ν  περιοχή του  
1,6% με 1,7%. Πρόκειται για 

π ο σ ο σ τό  αρκετά  χαμηλότερο  
σε σχέσ η  με τη ν  αντίστοιχη  
πρόβλεψη του υπουργείου Οι
κονομίας. Το υπουργείο, στο ε- 
τηκαιροποιημένο Π ρόγραμμα  
Σταθερότητας και Ανάπτυξης  
(Π ΣΑ ) που κ ατέθεσε σ τη ν  Κο
μ ισ ιόν  το ν  Ιανουάριο, εκτι
μούσε πως ο πληθωρισμός του  

2009 θα βρεθεί σ το  2,6%.
Οπως φαίνεται όμως, τελικά 

θα «κλείσει» σε επίπεδα χα 
μηλότερα ακόμα και από αυτά  
της εναλλακτικής πρόβλεψης 

του Π Σ Α  που κάνει λόγο για γε
νικό δείκτη τιμών καταναλω 
τή  στο  2,2%. Πάντως, για τους 
οκτώ πρώτους μήνες του 2009 
υπολογίζεται ότι ο πληθωρι
σμός θα κινείται σε επίπεδα χα
μηλότερα  του 2%.

Πώς θα ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
[ πιστότητα να ρυθμίσουν με ευ
νοϊκό τρόπο τις ληξιπρόθεσμες ο
φειλές τους προς το  Δημόσιο, με 
μείωση τω ν  προστίμω ν και τω ν  
π ροσαυξήσ εω ν παρέχει το  υ
πουργείο Οικονομυεών σε χιλιά
δες φορολογούμενους, οι οποίοι 
λόγω της κακής τους, στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις, οικο
νομικής κατάστασης δεν ήταν συ
νεπείς με τη ν  εφορία.

Η  δυνατότητα  παρέχεται για  
τρίτη  φορά σε διάστημα μικρό
τερο του ενός έτους και όσοι ε
πιθυμούν να  υπαχθούν σ τη  ρύθ
μ ιση  θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιου
νίου 2009 να  υποβάλουν αίτηση  
στην  εφορία ή στο  τελωνείο α- 
ντίστοιχα. Μ ε τη ν  υποβολή της  
αίτησης οι οφειλέτες υποχρεού- 
νται να  καταβάλουν την  πρώτη  
δόση η εφάπαξ το  ποσό (εφόσον  
το επιθυμούν). Μ αζί με την  πρώ
τη  δόση  οι οφειλέτες θα πρόκα- 
ταβάλουν το 5% επί της ρυθμι- 
ζόμενης οφειλής. Συγκεκριμένα,

οι ρυθμιζόμενες οφειλές κατα
βάλλονται:

α ) Εφάπαξ, με απαλλαγή ποσο
στού 100% των προσαυξήσεων εκ
πρόθεσμης καταβολής και 50%  
των πάσης φύσεως πρόσθετων φό
ρων.

β ) Από δύο έως τρεις μηνιαίες 
δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού  
100% τω ν προσαυξήσεω ν εκ
πρόθεσμης καταβολής.

γ ) Από τέσσερις μέχρι έξι μη 
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή πο
σοστού 90% των προσαυξήσεων.

δ ) Από επτά μέχρι δώδεκα μη 
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή πο
σοστού 80% των προσαυξήσεων.

ε) Από 13 μέχρι 18 μηνιαίες δό
σεις, με απαλλαγή ποσοστού 70%  
τω ν προσαυξήσεων.

στ)19 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, 
με απαλλαγή ποσοστού 60% τω ν  
προσαυξήσεων.

Στη  ρύθμιση, υπάγονται οι πα
ρακάτω οφειλές;

1. Οσες έχουν καταστεί ληξι-

πρόθεσμες, μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 2008.

2. Επιπλέον μπορούν να  υπα
χθούν σ τη  ρύθμιση, εφόσον το  ε
πιθυμεί ο οφειλέτης και το  δη
λώσει στην  αίτησή του:

• Οι οφειλές που τελούν σε α 
ναστολή είσπραξης.

• Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί 
σε διευκόλυνση τμηματικής κα
ταβολής ή  σε άλλη ρύθμιση, οι ό
ροι τω ν οποίων τηρούνται κατά  
την  ημέρα υποβολής της αίτησης 
για υπαγωγή στη  ρύθμιση.

3. Οι οφειλές προσώπων που ευ- 
θύνονται μαζί με τον  πρωτοφει- 
λέτη για την καταβολή τους, με την  
προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη  
για το συνολικό ποσό βεβαίωσης 

(συγκεκριμένης εγγραφής).
4. Οι κληρονόμοι αποβιωσά- 

ντω ν οφειλετών, δεδομένου ότι 
δεν πρόκειται περί συνυπευθυ- 
νότητας με τον  οφειλέτη, αλλά ε
πιμεριστικής ευθύνης καταβο
λής σύμφ ω να με το  π οσοστό

της κληρονομικής μερίδας.
5. Οι οφειλέτες σύζυγοι για φό

ρο εισοδήματος φυσικών προ
σώπων που προέκυψε από την  
κοινή δήλωση φορολογίας εισο
δήματος. δεδομένου ότι η  ευθύ
νη  καταβολής ανήκει στον κάθε 

σύζυγο χωριστά για τον φόρο που 
αναλογεί στα  εισοδήματά του.

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί 
σε οποιοδήποχε στάδιο της ρύθ
μισης να  εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσειδ τω ν  ρυθμι
σμένων οφειλών, του παρέχεται 
η  δυνατότητα χορήγησης απαλ
λαγής κατά ποσοστό, επί του ε- 
ναπομείναντος ποσού των πα
γ ω μ έν ω ν  προσαυξήσεω ν εκ
πρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυ
τό  που αντιστοιχεί σ τον αριθμό  
τω ν μηνιαίων δόσεων που τελι
κά διαμορφώνεται. Το ποσό που 
καταβάλλεται εφάπαξ για την  ε
ξόφληση της οφειλής θεωρείται 
ως η  τελευταία μηνιαία δόση.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τι πρέπει 
να ξέρετε

• Το συνολικό ποσό κάθε δό
σης δεν μπορεί νο είναι μι
κρότερο των 150 ευρώ.
• Η καθυστέρηση καταβολής 
μιας δόσης της ρύθμισης έχει 
ως συνέπεια την επιβάρυνση 
της δόσης αυτής με προσαυ
ξήσεις.
• Οι οφειλέτες θα χάνουν τα 
ευεργετήματα της ρύθμισης 
εφόσον δεν καταβάλλουν 
τρεις συνεχόμενες μηνιαίες 
δόσεις.
• Στην περίπτωση της εφά
παξ καταβολής των οφειλών, 
παρέχεται απαλλαγή ποσο
στού 100% των ηροσαυξήσε- 
ων εκπρόθεσμης καταβολής 
και 50%  των πόσης φύσεως 
πρόσθετων φόρων.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 
με πλαστά τιμολόγια
Από πλαστά και εικονικά τιμολόγια έχει κατακλυσθεί η  α 
γορά, γεγονός που αποδίδεται από στελέχη του υπουργείου 

στη ν  οικονομική κρίση και τα  προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν οι επιχειρήσεις. Τ ον τελευταίο καιρό, η  Υπηρε
σία Ειδικών Ελέγχων εντοπίζει συνεχώς πλαστά τιμολό
για μεγάλης αξίας και μάλιστα «πελάτες» είναι, μεταξύ άλ
λων, και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Σύμφωνα με χθε
σινή ανακοίνωση της ΥπΕΕ εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα 

έκδοσης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολο
γίων, το  οποίο διέθεσε σ την  αγορά χιλιάδες τιμολόγια. Το 

ύψος της φοροδιαφυγής ανέρχεται στο ποσόν τω ν  13 ε- 
κατ. ευρώ και σ τη ν  υπόθεση με τη ν  ιδιότητα του « πελά- 4 1 
τη » εμπλέκονται μεγάλες και γνωστές ετηχειρήσεις. Συ- "  ·  
γκεκριμένα, εταιρεία με έδρα τη ν  Α θ ήνα  και μοναδική ε
γκατάσταση γραφείο 25 τ.μ. εξέδιδε πλαστά και εικονικά 

τιμολόγια. Τα αντικείμενα εργασιών της εταιρείας είναι: 
α ) Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτω ν, ξύλου, ηλεκτρο- 
λογικού υλικού, ειδών ουαακής χρήσης, σιδήρου, χάλυ
βα, ορυκτέλαιων, λιπανηκών, οικοδομικών υλικών, ελα
στικών, χρηματοκιβωτίων, β) Η  κατασκευή-συντήρηση κτι- 
ριακών εγκαταστάσεων, υπόστεγων, β ιο μ η χ α ν ιώ ν  δα
πέδων, στεγών, γ ) Οι επισκευές αυτοκινήτων.

Μ όνο στο Λεκανοπέδιο Αττικής εντοπίστηκαν 131 λή
πτες πλαστώ ν τιμολογίων.

Την ερχόμενη Πέ
μπτη θα καταβλη
θεί από το υπουρ
γείο Οικονομικών 

το δώρο του Πά
σχα. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση του 

υφυπουργού Οι
κονομίας κ. Ν. Λέ- 
γκα, το δώρο του 

Πάσχα στους δη
μοσίους υπαλλή
λους και τους συ
νταξιούχους του 

Δημοσίου θα κα
ταβληθεί την Πέ
μπτη 9 Απριλίου 

2009. Στο μεταξύ 

από την περασμέ
νη Δευτέρα μέχρι 
και τις 15 Απριλίου 

θα καταβληθούν 
σε 422.739 οικο
γένειες τα πολυ
τεχνικά επιδόμα
τα από τον ΟΓΑ. 
Σημειώνεται ότι 
στα οικογενειακά 
πολυτεχνικά επι
δόματα έχει χο
ρηγηθεί αύξηση 
2% από 
1/1/2009.

Κατάληψη στον ΟΣΕ 
από εργαζόμενους

Κατάληψη (από τη ν  οποία δεν  έλει
π αν  τα  έκτροπα) σ τα  γραφεία του  

ΟΣΕ, όπου συνεδρίαζε το  Δ Σ . ,  πραγ- |  Ρ  

ματοποίησαν χθες εργαζόμενοι σ τον  

Οργανισμό. Κ άνουν λόγο για μαρα 
σμό  του ΟΣΕ και κυβερνητυαί α 
πραξία, εξαιτίας της οποίας ακόμη  

δεν έχει υλοποιηθεί η  απ όφ αση  της  
διυπουργικής, σύμφωνα με την  οποία 

η  ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέχρι τέλος Μ αρτίου θα 

έπρεπε ν α  έχει αυξήσει το  μετοχικό  

της κεφάλαιο, ν α  απ οκτήσει σ τη  δι
καιοδοσία της το  τροχαίο υλικό και 
περιουσιακά στουτεία. Στις 31 Μ α ρ 
τίου η  εταιρεία δεν  είχε χρήματα για  

ν α  πληρώσει τ ο ν  μ ισθό του Απριλί
ου και το  δώρο Π άσχα, σημείω σαν  

οι εργαζόμενοι. Η  Τ ΡΑ ΙΝ Ο ΣΕ  έλαβε  

από το ν  ΟΣΕ 5 εκατ. ευρώ, με απο
τέλεσμα  ο Ο ργανισμός ν α  αδυνατεί 
ν α  καταβάλει σ τα  ασφ αλιστικά τα 
μεία τις εισφορές τω ν  εργαζομένω ν  
και ν α  επιβαρύνεται, από τη ν  1η 

Απριλίου με 120 χιλιάδες ευρώ  μη- 
νιαίως, σύμφ ω να με τις καταγγελίες 
τω ν  εργαζομένω ν. Τ η ν  ίδια στιγμή, 
καθυστερεί το  δάνειο τω ν 700 εκατ. 
ευρώ, JTOU θα έπρεπε ν α  έχει εκτα- 
μιεΰσει ο Ο ΣΕ  εδώ και τρεις μήνες.

Η Κύπρος μείωσε τον ΦΠΑ 
για τα ξενοδοχεία
θεσμοθετήθηκε σ τη ν  Κύπρο το εξογγελθέν μέτρο  μείω
σης του Φ Π Α  από 8% σε  5% για τα  πακέτα διαμονής και 
τις υπηρεσίες επισιτισμού -εξα ιρουμένης της διάθεσης  
οινοπνευ ματω δώ ν - στις ξενοδοχειακές μονάδες.

θ α  ισχύσει κατά τη  φετινή σεζόν  και περιλαμβάνεται 
στο πρόσθετο πακέτο μ έτρω ν που έλαβε η  Κύπρος για  
τη  στήριξη τω ν ξενοδοχείων από τις επιπτώσεις της διε
θνούς οικονομικής κρίσης σ τον  τουρισμό.

Α ντίστο ιχη  μείω ση κατά  3 μονάδες (σ το  6%  από 9%  

και στο  16% από 19%) τω ν  συντελεστώ ν του Φ Π Α  για  
τις τουριστικές υπηρεσίες ζητούν  από τη ν  κυβέρνηση  
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
η  Πανελλήνια Ο μοσπονδία  Ξενοδόχων. Η  Ισπανία  έχει 
συντελεστή  7% και η  Π ορτογαλία 5%.

Οδηγίες για απελευθέρωση 
υπηρεσιών στην Ε.Ε.
Σύσκεψη για τις οδηγίες περί απελευθέρωσης τω ν υπη
ρεσιών και συγκεκριμένα για την  εφαρμογή του συστή 
ματος πληροφοριών M I  (Internal Market Information) έ
γινε χθες στο υπουργείο Οικονομίας, με τη συμμετοχή τω ν  
εκπροσώπων και άλλων υπουργείων, καθώς μέχρι το  τέ
λος του έτους το ΙΜΙ θα πρέπει να  έχει τεθεί σε λειτουρ
γία. Στόχος της Ε.Ε. είναι το  εν λόγω σύστημα να  διευ
κολύνει την ασφαλή και γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ τω ν διαφόρων αρχών τω ν κρατών-μελών της, μ έ
σω ενός ενιαίου συστήματος online. Ετσι, θεωρείται ότι 
θα αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύ
πτουν σχετικά με θέματα όπως η  γνησιότητα τω ν εγ
γράφων, τω ν αδειών και των παραστατικών από τα κρά- 
τη-μέλη που δέχονται την παροχή υπηρεσιών ατόμων άλ
λης ευρωπαϊκής χώρας.

J

Συμφωνία Ευρωπαϊκής 
Πίστης με το Ιατρικό Αθηνών
Με την ασφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη υπέγραψε συμφωνία 
ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνώ ν, βάσει της οποίας οι α
σφαλισμένοι της πρώτης έχουν τη δυνατότητα απευθείας 
κάλυψης στις νοσηλευτικές μονάδες του ομίλου. Η  συμ 
φωνία καλύπτει τα  ατομικά και ομαδικά ασφαλιστικά προ
γράμματα νοσοκομειακής αλλά και πρωτοβάθμιας περί
θαλψης στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Π. Φ α
λήρου, Ψυχικού, Περιστεριού και Δάφνης.
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Ο ΔΗΚΤΗΣ

Ζητούν αναστολή είσπραξης 
των τελών χρήσεως λιμένων

Αμεση αναστολή είσπρα
ξην των τελών χρήσεως λι
μένων (λιμενικά τέλη και τέ
λη Οργανισμών Λιμένων  
Α.Ε.) και την κατάργηση 
των μ η  ανταποδοτικών  
κρατήσεων υπέρ τρίτων, 
ζήτησε σήμερα από την η 
γεσία του υπουργείου  
Εμπορυαίις Ναυτιλίας, η δι
οίκηση του Συνδέσμου Επι
χειρήσεω ν Επιβατηγού  
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ). Ο  Σ Ε Ε Ν  
με αφορμή το γεγονός in s  
ικανοποίησης αιτήματος 
tour operators για αναστο
λή - κατάργηση των τελών 
χρήσης των αεροδρομίων, 
προκειμένου να δοθεί ώ
θηση στην τουρκτηκή κί

νη σ η  npos τα νησιωτικά συγκροτήματα, κάλεσε την 
Πολιτεία να υεανοποιήσει τα χρόνια αιτήματα των α
κτοπλοϊκών εταιρειών που θα οδηγήσουν σε μείω
ση των ναύλων, άρα και σε ενίσχυση του τουρισμού.

Ο ΣΕΕΝ πιστεύει ότι η 
κατάργηση των τελών 
θα οδηγήσει σε μείωση 
των ναύλων και ενίσχυ
ση του τουρισμού.

Παρουσίαση
εισηγμένων
Οι προοπτικές της 
τσιμεντοβιομηχανίας 
Τιτάν παρουσιάζο
νται σήμερα στην 
Ενωση θεσμικών 
Επενδυτών. Το πρό
γραμμα παρουσιά
σεων γιο τον Απρίλιο 
περιλαμβάνει επίσης 
τις εισηγμένες Ομι
λος Υγεία (10/4), 
Ρ353ί (15/4), Κορρές 
(22/4), Α Λ ο ά εΙ^  
(27/4) και τη Χαλκόρ 
μαζί με τα Ελληνικά 
Καλώδια στις 29 
Απριλίου. Οι 3 πρώ
τες παρουσιάσεις 
του Μαΐου θα περι
λαμβάνουν και τις 
θυγατρικές Ελβάλ, 
Σιδενόρ του ομίλου 
Βιοχάλκο, ενώ η μη
τρική Βιοχάλκο θα 
παρουσιασθεί στις 
20 Μαΐου. Το διήμε
ρο 11-12 Ιουνίου στη 
Ν. Υόρκη η ΕΧΑΕ 
διοργανώνει για 
δεύτερη χρονιά την 
ελληνική ημέρα για 
εισηγμένες.

OTE: αγορά 
ιδίων μετοχών
Αναβαθμισμένος o ρολος του κ. 
Π. Ταμπούρλου στον OTE. Πρό
σφατα ορίσθηκε ανεξάρτητο 
μέλος του δ.σ. από την πλευρά 
to s Deutsche Telekom (ενώ μέ
χρι πρόσφατα ήταν εκπρόσω- 
nos του ελληνικού Δημοσίου). 
Χθε$ στη διάρκεια tos ékxoktos 
Γενικής Σ υ ν έλ ευ σ ή  ο κ. Τα- 
μπούρλος ορίσθηκε πρόεδρος 
to s  Επιτροπής Ελέγχου στον 
OTE μετά από πρόταση tos γερ
μανικής πλευράς. Τα υπόλοιπα 
μέλη που απαρτίζουν την Επι
τροπή ορίσθηκαν να είναι ο κ. 
Λ. Ευαγγελίδης και Ξ. Σκορίνη. 
Οι μέτοχοι του OTE ανανέωσαν 
την απόφαση αγοράς ίδιων 
μετοχών σε εύρος 3-30 ευρώ (α
πό 15-35 ευρώ που ίσχυέ πριν), 
αλλά o OTE, μέχρι στιγμής δεν 
έχει αγοράσει καμία μετοχή 
του, ενώ μέτοχος του οργανι
σμού επεσήμανε την αντίφαση 
μεταξύ νέου καταστατικού που 
εγκρίθηκε χθες και to s λήψης 
σχετικής anócpaans tos Γ Σ . Στο 
νέο καταστατικό έχει διαγράφει 
o ópos t o s  αγοράς ίδιων μετο
χών με στόχο τη στήριξη to s 
μετοχής.

Στην Credit Suisse το 5,08% 
της Coca-Cola Τρία Εψιλον
Ιχο μετοχικό κεφάλαιο t o s  Coca-Cola Τρία Εψιλον ει- 
σήλθε η γνωστή ελβετική τράπεζα Credit Suisse Group 
με σημαντικό ποσοστό 5,08%, το οποίο αντιστοκεί 
σε 18.562.420 κοινέ s ονομαστ ixés μετοχές m s  εται- 
pcias εμφιαλώστε. Η  Credit Suisse κατέχει tis μετοχές 
αυτές και δυςαιώματα ψήφου μέσω των παρακάτω ε
λεγχόμενω ν από την ίδια επιχειρήσεω ν: Credit 
Suisse International με 18.150.000 τεμάχια (4,97%), 
Credit Suisse με 218359 τεμάχια (0,06%), Credit Suisse 
Securities (Europe) L td . με 161.514 τεμάχια (0,04%), 
Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd. με 13.815 τεμάχια 
(0,004%), Credit suisse A sste M an agem en t Australia  
μ ε 11.800 τεμάχια (0,003%) και C re d it Su isse  
Securities U S A  L L C  με 6.932 τεμάχια (0,002%). Οπως 
έκανε γνωστό x0es n  Coca-Cola, τα αποτελέσματα του 
α ' τριμήνου 2009 θα ανακοινωθούν eras 7 Μ αΐου.

Κλείνει υποθέσεις ενόψει 
και της αναβάθμισής της
Μπαράζ αποφάσεων αναμένεται t is  επόμενες ημέρες 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η  οποία επιθυμεί 
να ανεβάσει tous ρυθμούβ, ενόψει και tos κατάθε- 
on s στη Βουλή του νομοσχεδίου για την αναβάθμι
σ ή tos. Σήμερα αναμένεται η  απόφαση επί tos κα
ταγγελίας tos εταιρείας IR O N  T E N C O  κατά tos ε
ταιρείας «Αλέξανδρος A iavós», υπ όθεση για την ο
ποία εις εκ των ιδιοκτητών tos πρώτης, ο κ. Θεόδωρος 
Τενέζος, βρίσκεται εδώ και 55 ημέρες σε απεργία πεί- 
v a s. Τ η ν Πέμπτη αναμένεται η  απόφαση για τη FIAT  
A u to  H ellas, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η  α
πόφαση σε ßäpos tos U nilever και αλυσίδων σου
περμάρκετ για την απαγόρευση από την πρώτη των 
παράλληλων εισαγωγών στα απορρυπαντικά.

Στα 4  τριβ· δολάρια τα τοξικά ομόλογα διεθνώς
Προβλέψεις ΔΝΤ για το ύψος 
τω ν τοξικών ομολόγων

Οι διαγρθΐρές μέχρι σήμερα
Ανά γεωγφφιχή περιοχή

ΓΕυρώπη Αο1α ^
3 8 8 : 36 Λ

δισ. δολάρια

Πνίγονται στα «τοξικά» οι τράπεζες
Το Δ Ν Τ  εκτιμά αύξηση των απωλειών στα 4 τρίο, δολάρια μέχρι τα τέλη του 2010

Era 4 τρισ. δολάρια εκτιμά τώρα το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
ότι θα ανέλθουν οι απώλειες του πα
γκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλά
δου μέχρι τα τέλη του 2010 από τη 
συσσώρευση επισφαλών δανείων 
και «τοξικών» τίτλων συνδεδεμένων 
με αυτά, έναντι 2,2 τρισ. που προ- 
έβλεπε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με 
χθεσινό δημοσίευμα m s βρετανι
κής εφημερίδας «The Times».

Την ίδια στιγμή, η Μέρεντιθ 
Ουίτνεϊ, που πρώτη προέβλεψε 
την έκταση και το βάθος to s τρέ- 
xouaas χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι αν 
και η κερδοφορία των αμερικανι
κών τραπεζών θα έχει βελτιωθεί μέ
σα στο πρώτο τρίμηνο του 2009, οι 
αποδόσεις των μετοχών tous θα υ
ποβληθούν σε νέες δοκιμασίες κα
τά τα τέλη Απριλίου. Τότε αναμέ
νεται να ανακοινωθούν τα αποτε
λέσματα των «τεστ κοπώσεως» 
που πραγματοποιεί το υπουργείο 
Οικονομικών των Η Π Α  -υποβάλ-

λοντάς τες σε υποθετικά σενάρια 
óncos είναι η αύξηση to s ανεργίας 
στο 10%. «Θα αποκαλυφθεί ότι ο
ρισμένες απέτυχαν Υα περάσουν τα 
τεστ», δήλωσε η κ. Ουίτνεϊ. Η ίδια 
προβλέπει ότι οι τιμές των ακινή
των στην αγορά κατοικίας των 
Η Π Α  που διανύει μια διετή και πλέ
ον ύφεση, θα υποχωρήσουν κατά 
ακόμη 30%.

Oncos θα καταλήγει έκθεση του 
ΔΝΤ που πρόκειται να δοθεί στη 
δημοσιότητα στις 21 Απριλίου, η  
χρηματοπιστωτυαϊ κρίση που πυ- 
ροδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2007 από την κατάρρευση tos α
μερικανικής αγοράς στεγασηκής πί
στης, με n s κατασχέσεις κατοικιών 
να ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το 
άλλο, θα συνεχιστεί παράλληλα με 
την επιδείνωση tos παγκόσμιας ύ
φεσης, λόγω to s α ύ ξη σ ή  των ε- 
πισφαλειών και σε άλλες κατηγο
ρίες δανείων. Σύμφωνα με n s  πλη
ροφορίες των Times, το ΔΝΤ θα α
ναθεωρεί npos τα πάνω n s  εκτι
μ ή σ ε ι  που είχαν διαμορφωθεί

Αν και η κερδοφορία 
των αμερικανικών 
τραπεζών θα βελτιω
θεί το πρώτο τρίμηνο 
του 2009, οι μετοχές 
τους θα υποβληθούν 
σε νέες δοκιμασίες.
τον Ιανουάριο για απώλειε5 των α
μερικανικών τραπεζών από 2,2 
τρισ. στα 3,12 τρισ. δολάρια. Στην 
Ευρώπη και την Ασία, οι αντί- 
στουιες απώλειες θα φθάσουν τα 
900 δισ. δολάρια, με το συνολικό 
«λογαριασμό» να διαμορφώνεται 
στα 4 τρισ. δολάρια μέχρι τα τέλη 
του 2010. Υπενθυμίζεται ό η  ο δια
κεκριμένος οικονομολόγος και 
πρόεδρος m s  RGE Monitor, Νου- 
ριέλ Ρουμπίνι, έχει κάνει λόγο για 
απώλειες έως και 3,6 τρισ. δολαρίων 
μόνον στον τραπεζικό κλάδο των

Η Π Α μέχρι τα μέσα στο επόμενου¿TOUS.
Σε απώλειες που θα ξεπερά- 

σουν αυτές που καταγράφηκαν 
στην Υφεση του ’29 αναφέρθηκε 
προ δύο ημερών και ο Μάικ Μάγιο, 
αναλυτής m s  εταιρείας επενδύ
σεων Calyon Securities και μέχρι 
npönvos στέλεχος tos Deutsche 
Bank. Ο κ. Μάγιο διατύπωσε επίσης 
αμφιβολίες για την αποτελεσματι- 
κότητα των κυβερνητικών μέτρων 
eras Η Π Α  για την τόνωση tos κε
φαλαιακής επάρκειας των τραπε
ζών, τονίζοντας ό η  η  κρατικοποί
ηση παραμένει μια πιθανότητα.

Εν μέσω αυτών των δυσοίωνων 
εκημήσεων, διάσταση απόψεων 
παρατηρείται σε θέματα στρατη- 
γικής cos npos την καταπολέμηση tos κρίσης: Ο επικεφαλής οικονο
μολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας (ΕΚΤ), Γιούργκεν 
Σταρκ εξέφρασε την αντίθεσή του 
στην απόφαση του G20 για την αύ
ξηση της προσφοράς των SDRs -του 
νομίσματος του ΔΝΤ που απαρτί-

ζεται από ένα καλάθι δολαρίων, 
γιεν, στερλίνας χαι ευρώ- σε ποσά 
ισάξιο των 250 δισ. δολαρίων με 
στόχο τη στήριξη των φτωχότερων 
κρατών του κόσμου. Ο  κίνδυνος δη
μιουργίας πληθωριστικών πιέσεων 
είναι η  βασική ανησυχία τ Α κ .  
Σταρκ, ο οποίος δήλωσε σ τ 3 Η -  
φημερίδα Ηαάείβόώ« ό η  καμία έ
ρευνα δεν υπέδειξε την ανάγκη ε
νίσχυσης της ρευστότητας σε πα
γκόσμιο επίπεδο. Μια ακόμη συ
νέπεια της κρίσης θα είναι η  ανά
σχεση της ενοποίησης του χρη
ματοπιστωτικού κλάδου, όπως υ
ποστηρίζει σε πρόσφατη έκθεση 
της ΕΚΤ. Η  ενοποίηση του κλάδου 
παίζει κρίσιμο ρόλο «στην ομαλή 
άσκηση νομισματικής πολιτικής», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 
έκθεση, όπου ασκείται και κριτική 
σε ορισμένες καινοτομίες όπως εί
ναι τύποι ητλοποίησης, δηλαδή με
τατροπής δανείων σε διαπραγμα
τεύσιμους τίτλους, ευρύτερα γνω
στών ως ομόλογα δανείων.

Ζ. ΖΟΛΩΤΑΥποτονική συνεδρίαοη και πτώση τιμών στο Χ .Α .
Ο επενδυτής Τζορτζ Σόρος εκτιμά πως οι αγορές διέρχονται μια έντονα πτωτική πορεία των τιμών των μετο
χών, που έχει βάθος χρόνου και στην οποία περιλαμβάνονται σποραδικές αλλά βραχύβιες ανοδικές κινήσεις.Ο ι δηλώσεις Σόρος έριξαν τη W all Street

Η εσωστρέφεια που μεταφράζεται 
σε συρρίκνωση του όγκου συ
ναλλαγών επέστρεψε στο ελληνι
κό χρηματιστήριο, στη δεύτερη 
διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Ο 
Γενικός Δείκτης διολίσθησε σε πο
σοστό 0,7% στις 1.729,27 μονάδες, 
ενώ ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε 
μεταξύ 1.723,85 και 1.748,02 μο-

0 Γενικός Δείκτης έ
κλεισε με μείωση 0,7%, 
στις 1.729,27 μονάδες.

νάδων. Η  συνολυαϊ αξία των συ
ναλλαγών ανήλθε σε 96 εκατ. ευ
ρώ, εκ των οποίων 12,3 εκατ. ευ
ρώ αφορούσαν μεταβιβάσεις πα
κέτων που αντιστοιχούν στο 
12,79% του συνολικού όγκου συ
ναλλαγών. Η  Αθήνα εμφάνισε τη 
γνωστή αδυναμία αντίδρασης λό
γω έλλειψης φρέσκων κεφαλαί
ων, αφού οι ευρωπαϊκές αγορές με
τά το εαρινό ράλι που ξεκίνησε 
στις 9 Μαρτίου, δείχνουν ση
μάδια κόπωσης. Παράλληλα, α
ναζητούν κατεύθυνση ύστερα α
πό τα τριμηνιαία αποτελέσματα 
των αμερικανικών τραπεζών α
φού την άλλη Τρίτη 14 Μαρτί
ου ανακοινώνει αποτελέσματα α' 
τριμήνου η Ο Α ^ π π ιρ , ενώ στις 20

του μηνάς η  Bank o f Am erica.
Οι τιμές 120 μετοχών κατέγρα

ψαν απώλειες, 68 σημείωσαν ά
νοδο και 58 μετοχές παρέμειναν 
σταθερές.

Τ ην καλύτερη εικόνα από τον  
Ftse 20 είχε ο τίτλος της Intralot 
με κέρδη 5,67% στα 4,10 ευρώ και 
ακολούθησαν η Δ Ε Η  με άνοδο 
2,44% στα 13,83 ευρώ, η Ελλά- 
κτωρ ενισχύθηκε 1,79% στα 3,99 
ευρώ, το Ταχυδρομικό Ταμιευ
τήριο κέρδισε 0,76% στα 3,97 ευ
ρώ, ο Ο Π Α Π  ενισχύθηκε 0,53%  
στα 19,10 ευρώ, ο ΟΤΈ είχε ημε
ρήσια κέρδη 0,52% στα 11,56 ευ
ρώ και η  Τράπεζα Κύπρου ενι- 
σχύθηκε 0,41% στα 2,43 ευρώ. Οι 
μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν  
στη Eurobank μείον 3,67%, στην  
Coca-Cola μείον 3,58% και την  
Τράπεζα Πειραιώς μείον 1,89%. Τα 
υψηλότερα ημερήσια κέρδη ση
μείωσε η  Fashion Box σε ποσοστό 
14,29% και ακολούθησαν οι εξής 
μέτοχέs: Unibios 8,70%, Βωβός 
7,73%, Παρνασσός 7,19%, Μ που
τάρης 5,88%, M oda Bagno 5,80%. 
Στην αντίθετη πλευρά, t o  μεγα
λύτερες απώλειε5 κατέγραψε η  με
τοχή to s Α-Β Βασιλόπουλος σε πο
σοστό 5,52% και ακολούθησε ο 
τίτλος t o s  Δίας Ιχθυοκαλλιέργει
ες 4,94%.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤ0ΚΑΣ
a. ntokas@kathimerin¡. gr

Με σημαντική πτώση ξεκίνησε η 
W all Street για δεύτερη ημέρα  
χθες έπειτα από τις δηλώσεις του 
δισεκατομμυριούχου επενδυτή  
Τζορτζ Σόρος ο onoios τόνισε ό
τι η άνοδος των χρηματιστηρια
κών δεικτών t o  προηγούμενε5 η 
μέρες δεν πρόκειται να μακροη- 
μερεύσει. «Δεν βρισκόμαστε στο 
ξεκίνημα ενός ράλι των χρημα
τιστηρίων» είπε ο 78xpovos ε
πενδυτής. «Και δεν είμαστε ενώ
πιον ενός ράλι επειδή η οικονο
μία συνεχίζει να συρρικνώνεται» 
πρόσθεσε ο ίδιος. Ο  Σόρος εκτι
μά ότι οι αγορές διέρχονται ενός 
bear m arket δηλαδή μιας έντονα  
πτωτικής πορείας των τιμών των 
μετοχών που έχει βάθος χρόνου

και στην οποία περιλαμβάνονται 
σποραδικές αλλά βραχύβιες ανο- 
δυτές κινήσεις των δεικτών.

Ο  δείκτης Standard & Poor’s 
500 έχει αυξηθεί κατά 24% από τις 
9 Μαρτίου χάρη στην αισιοδοξία  
των επενδυτών ότι η  ύφεση στην  
αμερικανική ουτονομία βρίσκεται 
στο τέλος της. Σχετικά με την κρί
ση ο Σόρος εκτιμά ότι «από τη  
στιγμή που οι δράσεις οι οποίες 
αναλαμβάνονται από τα διάφορα 
κράτη είναι συντονισμένες, η  οι
κονομική κρίση θα ξεπεραστεί».

Στην Ευρώ πη τα χρηματιστή
ρια κινήθηκαν οριακά πτωτικά για 
τρίτη σ υνεδρίαση με tous επεν
δυτές να προχωρούν σε ρευστο
π ο ιή σ ε ι  μετοχών εταιρειών πα

ροχής χρηματοοικονομικών υ
πηρεσιώ ν εν όψει της επερχό- 
μενης ανακοίνωσης των οικο
νομικών αποτελεσμάτων των τε
λευταίων.

Αρνητικά κινήθηκαν και οι με
τοχές των αυτοκινητοβιομηχα
νιών εξαιτίας των κακών ^ Α ρ 
σεων και των α ν α θ ε ω ρ ίΛ Κ ιν  
npos τα κάτω από διεθνείς oixous 
αξιολόγησης.

Στην πορεία των ευρωπαϊκών 
χρηματιστηρίω ν δεν βοήθησ ε  
και το γεγονός ότι τα αναθεωρη
μένα στουιεία για τη ν ανάπτυξη  
το δ' τρίμηνο σ την Ευρω ζώ νη έ
δειξαν μεγαλύτερη συρρίκνωση α
πό τα αρχικά.

BLOOMBERG, REUTERS

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  /  THE ECONOMIST

Η Κίνα σήμερα μπορεί να δίνει συμβουλές στη Δύση
Εάν και ο υπόλοιπος κόσμος είχε τη διοί
κ ησ η  που έχει σήμερα η Κίνα, η  διεθνής  
οικονομική κρίση θα είχε λήξει προ πολ- 
λού. Αυτή την άποψη υπαινίσσεται ο δι
οικητής t o s  κεντρυαϊς τράπεζας t o s  Κ ί
νας, Ζου Ξιαοτσουάν. Σύμφωνα με όσα δή
λωσε πρόσφατα, η  Κίνα αντέδρασε σ την  
κρίση με «συντονισμένα, αποφασιστικά  
και αποτελεσματικά μέτρα, υποδεικνύο
ντας τα πλεονεκτήματα του συστήματος 
t o s  ανωτάτης ιεραρχίας m s , όταν απαι
τούνται πολιτικέ5 αποφάσεις ζωτικής 
σημασίας». Ετσι εξηγείται το ότι ο πρόε
δρος tos K ivas Χ ο υ  Τζιντάου θεώρησε τη 
σύνοδο του «G20» ως μια καλή ευκαιρία  
για τη χώρα του να  διαδραματίσει έναν  
κεντρικό ρόλο.

Ο ι Κινέζοι ηγέτες δεν είναι σ υνηθισμέ
νοι σε τέτοιου είδους θέσεις. Οταν αντι- 
λήφθηκε την επικείμενη κατάρρευση του 
κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώ πη, 
ο εκλιπών πρόεδρος Ντενγκ Σιαοπίνγκ εί
χε προειδοποιήσει ότι η  Κίνα θα πρέπει να  
τηρήσει χαμηλό προφίλ στη διεθνή σ κη
ν ή  και να «περιμένει να έρθει η  ώρα tos». 
Είχε δίκιο τότε να είναι προσεκτικός, διό-

Με συναλλαγματικά 
αποθεματικά που ανέρχονται 
στα 2 τρισεκατομμύρια 
δολάρια, οι δυτικές 
κυβερνήσεις βλέπουν 
την Κίνα ως τον μεγαλύτερο 
και τον κυριότερο πιστωτή.

τι δεν ήταν καθόλου βέβαιο neos θα αντι
μετώπιζε το Κομμουνιστικό Κόμμα t o s  Ki
va s την πολνηκά θύελλα. Η  οικονομία m s  
χώραβ θα έπρεπε να κάνει ένα ξεκίνημα  
τη στιγμή που η  Κίνα θεωρούνταν από πολ
λούς στη Δύση ως «napias», λόγω m s  βί
αιης καταστολής των γεγονότων στην πλα
τεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Τώρα που η  Δ ύ σ η  βρίσκεται σε ανα
ταραχή, οι ηγέτεβ t o s  χώρας βλέπουν μία 
ευκαιρία εάν όχι να αντικαταστήσουν την  
αμερικανική ισχύ, τουλάχιστον να αρχί
ζου ν να τη διαχειρίζονται με κάπως με-

γαλύτερη σ υμμετοχή στις διεθνείς υπ ο
θέσεις, χάριβ στο γόητρο που της εξα
σφάλισε ο υψ ηλός ρυθμός της οικονομι
κής ανάπτυξης και η  σημασία του για την  
διεθνή ανάκαμψη.

Παρά το τεράστιο κοινωνικό άγχος 
που αντιμετωπίζει η  Κίνα λόγω του υψ η
λού αριθμού των ανέργων, η  αύ ξηση του 
οποίου οφείλεται σ την πτώση των εξα
γωγών, όταν ομιλούν στον υπόλοιπο κό
σμο οι Κινέζοι ηγέτες διατηρούν έναν τό
νο αυτοπεποίθησης. Ετσι, ο διοικητής της 
κεντρικής τράπεζας της Κίνας πήγε στο 
Λ ονδίνο για να δώσει μερικές συμβουλές  
στους ηγέτες των δυτικών κυβερνήσεων. 
Μ εταξύ αυτών είπε ότι θα πρέπει να εκ
χω ρήσουν περισσότερες αρμοδιότητες 
στους υπουργούς οικονομικών και στους 
κεντρικούς τραπεζίτες, ώστε «να μπορούν  
να χρησιμοποιούν έκτακτα μέτρα για την 
αναχαίτιση κινδύνων που απειλούν το σύ
στημα», διότι έτσι θα μπ ορέσου ν «να ε
νεργήσουν θαρραλέα και ταχύτατα χωρίς 
να πρέπει να διανύσουν μαχρές και επώ- 
δυνες διαδικασίες για την έγκριση μέτρων». 
Η  Κίνα κατόρθωσε να αποφύγει τέτοιες'δια-

δικασίες, όταν τον περασμένο Ν οέμβριο  
εξήγγειλε το πρόγραμμα των 4 τρισεκα
τομμυρίων γιουάν (586 δισ. δ ο λ ά ρ ια ) |0  
την αναθέρμανση της οικονομίας m s r  

Λίγο πριν, ο κ. Ζου είχε δημοσιεύσει έ
να άρθρο με το οποίο εμφανιζόταν υπέρ- 
μαχος ενός νέου διεθνούς νομίσματος υ
πό την διαχείριση του Διεθνούς Ν ομ ι
σματικού Ταμείου. Το συμφέρον όμως της 
Κίνας θα ήταν ν α  σ υνηγορήσει υπέρ των 
προτάσεων για α ύ ξηση των δυ?αιωμάτων 
ψήφου στο Δ Ν Τ , γεγονός που θα ενίσχυε  
στον διεθνή οργανισμό την φωνή των α
ναπτυσσόμενω ν χωρών. Μ ε συναλλαγ
ματικά αποθεματικά που ανέρχονται στα 
2 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι δυτικές κυ
βερνήσεις βλέπουν την Κίνα ως τον με
γαλύτερο και τον κυριότερο πιστωτή του 
Διεθνούς Νομισματυω ύ Ταμείου, και κατ’ 
επέκταση των χωρών εκείνων που έχουν  
ανάγκη διάσω σης σ ε περιόδους σκληρώ ν  
διεθνών ουω νομικώ ν κρίσεων όπως είναι 
η σ ημ ερινή. Αλλά οι ηγέτες της Κίνας εμ
φανίζονται ακόμη αβέβαιοι πόσο μπορούν  
να αξιοποιήσουν αυτό το διπλωματικό προ
βάδισμα.
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Μείωση χρέους 38% από τη Ροτά
Η  Θ Μ  προς πτώχευση, καθώς εργαζόμενοι και κυβέρνηση δεν δέχονται νέες παραχωρήσεις

Σ ε  μ ία  π ρ ο σ π ά θ ε ια  να μειώσει τον υπέρογκο δανεισμό xns, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να μειώσει t i s  δανειακές ■ms υποχρεώ σει κατά 38%, ή 9,9 δισ. δολάρια, περιορίζοντας tous
Α» Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
^ Επενδύσεων θα χρημα

τοδοτήσει με 340 εκατ. 
στερλίνες Jaguar, Land 
Rover και Nissan για 
την κατασκευή καθα
ρότερων αυτοκινήτων.ετήσιους t ó k o u s  κατά σχεδόν 500 εκατ. δολάρια. Σε συνεργασία με τη μονάδα δανειοδότησης Ford Credit, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ θα χρησιμοποιήσει 2,4 δισ. δολάρια σε μετρητά και 468 εκατ. μετοχές m s Ford προκειμένου να μειώσει τα δάνειά της κατά 9,9 δισ. δολ. από τα 25,8 δισ. δολ. που χρωστούσε στις 31 Δεκεμβρίου.ιό την πλευρά m s , η  έτερη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία

Η αμερικανική General Motors προσανατολίζεται στη σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα απαρτίζεται από τα 
καλύτερα περιουσιακά στοιχεία της, εάν τελικώς υπαχθεί σε νομική προστασία έναντι των πιστωτών της. Δεδο
μένου ότι τόσο οι ομολογιούχοι όσο και το συνδικάτο των εργαζομένων διστάζουν να προχωρήσουν σε νέους 
συμβιβασμούς, οι πιέσεις για μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων καθιστούν πιθανότερη την Πτώχευση.των ΗΠΑ, General M otors, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να κηρύξει πτώχευση, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη m s επιχειρούν να περικόψουν δραστικά τις δαπάνες m s εταιρείας ώστε να αποφύγουν αυτή την προοπτική.Ειδικότερα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που α

ναφέρει το Bloom berg, προσανατολίζονται στη σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα απαρτίζεται από τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία της, εάν τελικώς υπαχθεί σε δικαστική προστασία έναντι των πιστωτών m s.Οι προσπάθειες να τεθεί ένας νέος στόχος για τη μείωση των

δαπανών της αυτοκινητοβιομηχανίας επικεντρώνονται στο πώς θα υπάρξει υπέρβαση της πρότασης για μείωσή του χρέους κατά 46% και των θέσεων εργασίας κατά 47.000 το 2009. Επιπλέον, προβλέπονταΐκαι συνομιλίες με αξιωματούχοιίς του υπουργείου Ουωνομικών.’

Η κινητοποίηση έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Μπαρόκ Ομπάμα, να απόρριψη το σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο είχε υποβάλει η GM στις 30 Μαρτίου, ώστε να εξασφάλιση νέο δάνηο 13,4 δισ. δολαρίων. Ο κ. Ομπάμα απομάκρυνε τον διευθύνοντα σύμβουλο m s εταιρείας και έθεσε προθεσμία έως τις 31 Μαΐου για νέο βιώσιμο σχέδιο.Οπως όμως δηλώνει ο νέος ε- τηχεφαλής της General Motors, Φριτζ Χέντερσον, με δεδομένο ότι τόσο οι ομολογιούχοι όσο και το συνδικάτο των εργαζομένων διστάζουν να προχωρήσουν σε νέους συμβιβασμούς, οι πιέσεις για μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων καθιστά πιθανότερη την πτώχευση.Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε τη χρηματοδότηση δύο εταιρηών του κλάδου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να χορηγήση 340 εκατ. στερλίνες στην Jaguar Land Rover και τη Nissan για τις εγκαταστάσης τους στη Βρετανία με στόχο την κατασκευή καθαρότερων αυτοκινήτων.

Η  RBS προχωρά 
σε 9.000 επιπλέον 
απολύσεις διεθνώςΝέα μείωση προσωπικού κατά 9.000 άτομα διεθνώς αποφάσισε χθες η Royal Bank o f Scotland (RBS), προκειμένου να εξοι- κονομήση δαπάνες xat να αποσβέση χρέη npos το βρετανικό Δημόσιο, από δάνεια που έλαβε για να καλύψει υποχρεώσεις, λόγω m s παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.Ο αριθμός in s επιπρόσθετης μείωσης αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των 45.000 εργαζομένων m s RBS, από ns 6u> θνείς επιχειρηματικές της δρθ στηριότητες, στον τεχ νο λ α γ ? "' κό και στεγαστικό κλάδο. Τον περασμένο Ιανουάριο η RBS είχε ήδη ανακοινώσει απολύσεις 2.700 ατόμων λόγω λιτότητος.Από το σύνολο των 9.000 απολύσεων οι 4500 αφορούν εργαζομένους am  Βρετανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών πηγών.Ο διευθύνων σύμβουλος m s RBS, Στέφεν Χέστερ, δήλωσε: «Είναι ανάγκη να μειώσουμε τις δαπάνες, σε όλους τους τομείς των ετηχειρηματικών μας δραστηριοτήτων λόγω m s σημερινής ύφεσης. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, ως npos την ασφάλεια θέσεων εργασίας».Τα σωματεία των εργαζομένων m s RBS αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι «είναι άδικο να χάνουν τη δουλειά τους απασχολούμενοι εξαιτίας των σφαλμάτων της διοίκησης της τράπεζας κατά το παρελθόν». Χαρακτηρίζουν δε την κατάσταση «καταστροφική». Ο τεχνολογικός και στεγαστικός κλάδος m s RBS απασχολεί 4.000 άτομα στις ΗΠΑ, 4.000^^ τομα στην Ευρώπη και άλλα 10.000 στην περιοχή m s A o \J f  Το προσωπικό m s διεθνώς αριθμοί περί τα 45.000 άτομα.

Από το σύνολο 
των περικοπών, 
οι 4.500 αφορούν 
εργαζομένους 
στη Βρετανία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

•ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
ΛΑΜΨΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 
ΑΡ. MAE 6015/06/Β/86/135

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστα
τικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται
ρείας -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.- με την από 
27 Μαρτίου 2009 απόφασή του καλεί τους 
Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευ
ση την 7 Μαίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώ
ρα 3 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Β. Γε
ωργίου Α' 1, προκειμένου να αποφασί
σουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

. διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου 

σύμφωνα με το  άρθρο 37 του Ν. 
3693/2008.

2) Διάφορες ανακοινώσεις.
Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι 

πλήρως αποΰλοττοιημένες, οι Μέτοχοι 
που επιθυμούν να συμμετασχουν στη Γε
νική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χει- 
ριστού τους στο Σύστημα Α Ολων Τίτλων 
(ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος 
των μετοχών που κατέχουν και να παρα
λάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύ- 
σεως Μετοχών, την οποία πρέπει να κα
ταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Πα
ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή
ποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην 
Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδεί
ξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα α
ντιπροσώπευσης τουλάχιστον πεντε (5) 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση 
στα γραφεία της Εταιρείας (Β. Γεωργίου 
Α' 1 -  Αθήνα, τηλ.: 210-33.30.840, (ax: 210- 
33.30.838), προκειμένου οι κ,κ. Μέτοχοι 
να μπορούν να λάβουν μέρος στην Εκτα
κτη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 27.3.2009 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

Τ.Π. Δ Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την Δ/νση Πολεοδομίας και Πολε- 
οδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηλείας ανακοινώνεται ότι 
κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι πίνακες ε 
πικειμένων της Πράξης Εφαρμογής της 
εγκεκριμένης περιοχής επέκτασης του 
σχεδίου πόλεως Λεχαινών, στο πλαίσιο 
τ η ι^ λ έ τ η ς  -Πράξη εφαρμογής της επέ- 
ιη Μ ^ Β το υ  σχεδίου πόλεως λεχαινών·.

^ ^ Ρ δ ύ ν τα ι. Οι ιδιοκτήτες των οποίων 
τα ακίνητα βρίσκονται μέαα στην ανωτέ
ρω περιοχή, να λάβουν γνώση των πινά
κων επικειμένων της μελέτης, στο Δημο
τικό Κατάστημα του Δήμου λεχαινών, κα
τά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενστάσεις κατά της πράξεως μπορούν 
να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας η στο Δη
μοτικό Κατάστημα Λεχαινών μέσα σε 15 ημέ
ρες από την τελευταία δημοσίευση της πα
ρούσας και μόνο όσον αφορά τα επικείμενα

Πύργος, 2.4.2009 
0  Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡ0ΥΛΙΑΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επί της από 8.10.08 αιτήσεως ασφαλι
στικών μέτρων της εταιρείας DK Lighting 
ΑΘΕΕ κατά της εταιρείας Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ 
Α.Ε. με κύριο αίτημα την απαγόρευση διά-

ΠΕΡΙΛΗΜ Η π ρ ο κ η ρ υ ι η ι
• Η  97/16-3-2009 (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ0ΚΗΡΥΙΕΩΝ A1EJ1) 

■ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΒλΦΟνί
Το ΕΜπνικό Κίνιρο Κινηματογράφου ηρο- 
■ημοσει την πήήρωση τεσσάρων (4) ουνο- 

É P I ^  θέσεων προσωπικού, Πονεπισιημιοκής 
ηΜβΒΪδίυσης και Δευτεροβάθμιοι ΕκηοΙδευ 

ons (ΠΕ 2, ΔΕ 2), με σύμβοση εξαρτημένοι 
εργασίας γιο δοκιματχακΩ περίοδο μέχρι επτά | 
(7) μηνών, ios fifis

> μία (1) θέση Π.Ε/Ιμήμο Επικοινωνίας] 
Μέσων και ΠοΛιοσμού/ΚώΛκ Πολιτισμού 
και Ποήιυσιικής Διαχείρισης

ι μία (1) θέση Π.Ε/ΦιάοάσγικΜ Κατεύθυνσης I 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1Δ.Ε.)
> μία (1) θέση Δ,ΕΤΓρομμοτέων 
ι μία (1) θέση Δ.Ε/Διοικπιικού

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
συμμέτοχός καθορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη, αριθμ. 1/18Μ/2009, π οποίο 
δπμοοιεύθηκε στο ΦΕΚ 97/16-3-2009 (τεύχος 
προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
Το έντυπα των αιτήσεων, καθώς και|__
προκήρυξη, διατίθενται από το ΕΛΛηνικώ 
Κέντρο Κινηματογράφου, στη διεύθυνση 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 1“  Οροφος! 
Γραφείο Πρωτοκόήήίου (τηή. 210-3678500] 
210-3678529), καθώς και οπό την ηήεκτρο- 
νική διεύθυνση του Ε.Κ.Κ www.gfc.gr και 
υηοβό/Movtoi στο Ιδιο γραφείο κατά os 
¡εργάσιμες ημέρες οπό 9.00 έως 15.00 ή 
οποστέήήοντοι ιαχυδρομικώς, όπως η προ
κήρυξη ορίζει
Ι ί  ηροθεομίο υηοβοήής των αιτήσεων είναι 
δεκαπέντε (15) ημερών και αρχίζει από την 
επομένη xns τελευταίας δημοσίευσης της, 
ηροκήρυξρς στον ημερήσιο Τύπο 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Ιυμβουήος 

Γιώργος Παπαδιάς

θέσης και διαφήμισης προϊόντος φωτιστι
κού της καθ'ης που αποτελεί δουλική α
πομίμηση του φωτιστικού ERMHS ή KRITI 
της απούσας η οποία το οχεδίασε πρωτό
τυπα, το κατοχύρωσε, το παράγει και το 
εμπορεύεται, εκδόθηκε η υπ αριθμ, 
219/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρω
τοδικείου της Λάρισας της οποία το δια
τακτικό έχει επί λέξει ως εξής 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Δικαστήριο
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων,
Απορρίπτει όσα κρίθηκαν ως απορρι- 

πτέα.
Δέχεται την ένδικη αίτηση κατά ένα 

μέρος.
Απαγορεύει στην καθ'ης, ανώνυμη ε

ταιρεία με την επωνυμία Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ 
Α.Ε. και στους τυχόν μεταπωλητές της 
να διαθέτουν και να διαφημίζουν με οποι- 
ονδήποτε τρόπο στο αγοραστικό κοινή το 
επίδικο προϊόν της, το οποίο αποτελεί α
πομίμηση όμοιου προϊόντος της απού
σας, ήτοι του φωτιστικού KRITI (τώρα 
ΕΡΜΗΣ).

Υποχρεώνει την καθ’ης και τους τσ- 
χόν μεταπωλητές της να αποσύρουν ο
ποιαδήποτε διαφήμιση του επίδικου προϊ
όντος της που αποτελεί απομίμηση προϊ
όντος της απούσας.

Υποχρεώνει την καθ'ης και τους τυ
χόν μεταπωλητές της να αποσύρουν όλες 
τις ποσότητες του επίδικου προϊόντος 
της που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά

Υποχρεώνει την καθ'ης να προσκομί
σει στην απούσα τα αποδεκτικά στοιχεία, 
από τα οποία προκύπτει η ποσότητα του 
επίδικου προϊόντος της καθ'ης που έχει 
διατεθεί μέχρι σήμερα στην αγορά.

Απειλεί εναντίον της καθ'ης χρηματι
κή ποινή 1.000 ευρώ για κάθε ημερήσια 
παράβαση, από την ίδια ή τυχόν μεταπω
λητές της, των πιο πάνω διατάξεων, με 
τις οποίες απαγορεύεται ή διατάσσεται 
να αποσυρθεί η διαφήμιση του επίδικου 
προϊόντος της καθ’ης, μετά πάροδο δέκα 
ημερών από την επίδοση της απόφασης 
προς την καθ'ης.

Απειλεί εναντίον της καθ'ης χρηματι
κή ποινή 1.000 ευρώ για κάθε εβδομαδι
αία παράβαση της πιο πάνω διατάξης, με 
την οποία διατάσσεται προσκόμιση απο
δεικτικών στοιχείων, μετά πάροδο δέκα 
ημερών από την επίδοση της απόφασης 
προς την καθ'ης.

Απειλεί εναντίον της καθ'ης χρηματι
κή ποινή 50 ευρώ ανά φωτιστικό για κάθε 
παράβαση, από την ίδια ή τυχόν μεταπω
λητές της, των λοιπών διατάξεων της α
πόφασης τούτης, με τις οποίες διατάοσε- 
ται απόσυρση και μη διάθεση του επίδι
κου προϊόντος της καθ'ης στην αγορά.

Επιτρέπει να δημοσιευθεί το διατακτι
κό της απόφασης τούτης, μέσα σε προθε
σμία ενός μήνα από την επίδοσή της, μια 
φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα π ανελ- 
λαδικής κυκλοφορίας, μια φορά στην το
πική εφημερίδα της Λάρισας με τον τίτλο 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μια φορά στο περιοδικό 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, με δαπάνη της καθ'ης.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ'ης τη δι
καστική δαπάνη της απούσας, η οποία 
καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πε
νήντα (350) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύ- 
θηκε στη Λάρισα σε έκτακτη δημόσια συ
νεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρί
ου, στις 2 Φεβρουάριου 2009.

Λάρισα, 10 Φεβρουάριου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απαντώντας στην από 29.10.92 αί
τησή σας, σας πληροφορούμε ότι η έκτα
ση π οποία αναφέρεται σ’ αυτήν, ως εμ
φανίζεται στο από 19.10.92 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Μηχανικού Ιωάννη Πετρι- 
τάκη εμβαδού 336 τ.μ. στη θέση Μάριζα 
περιφ. Παλλήνης, δεν εποπτευόταν ποτέ 
ούτε εποπτεύεται σήμερα από τη δασική 
υπηρεσία στο πλαίσιο της δασικής νομο
θεσίας.

Επειδή δεν έχει καταρτισθεί ακόμα 
δαοολόγιο, προς πλήρη διασφάλισή σας, 
όσον αφορά τον χαρακτήρα της εκτάσε- 
ως και το αν προστατεύεται πράγματι ή ό
χι από το πλαίσιο προστασίας των Δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας (Ν. 998/79), δύνασθε να κινήσετε 
τη διαδικασία άρθ. 14 Ν. 998/79, υποβάλ
λοντας σχετικό αίτημα (ΣτΕ Ολ. 1038/88)

Το παρόν έγγραφο δεν επέχει θέση 
βεβαιώσεως ανυπαρξίας δικαιωμάτων 
του Δημοσίου, δύνασθε όμως να κάνετε 
χρήση του ενώπιον οιασδήποτε αρχής, ό
σον αφορά την πιστοποίηση του χαρακτή
ρα της εκτάσεως.

Αγ. Παρασκευή, 23.11.1992 
Ε.Ν.

Ο Δασάρχης 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτι
κό Ιδρυμα Καλαμάτας έχοντας υπόψη:

Ι.Τ ις  διατάξεις του Ν, 1404/1983 (ΦΕΚ 
173 τ Α ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 τ.Α-) περί -Σύστασης ανεξάρτητης αρ
χής για την επιλογή προσώπικού και ρύθ-

μιση θεμάτων διοίκησης· άρθρο 14 παρ. 
2 περ. ιβ'.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3549/2007, «Με
ταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου για τη δο
μή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων- (άρθρο 6, περί σύ
στασης οργανικής θέσης Γραμματέα σε 
ΑΕΙ καιΤΕΙ), (ΦΕΚ 69 τΑ ).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/2008 
(ΦΕΚ 220 τ.Α") -Πρότυπος Γενικός Εσωτε
ρικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ-, 
άρθρο 59 και επόμενα.

5. Την με υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
10/319/13541/4.8.08 Απόφαση της Επιτρο
πής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία ε- 
γκρίθηκε η πλήρωση 16 κενών οργανικών 
θέσεων Γραμματέων με τετραετή θητεία 
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΤΕΙ) και τηνΑΣΠΑΠΈ.

6. Το με υπ' αριθμ. πρωτ. 
2/38536/0020/18.6.2008 έγγραφο του Γενι
κού Λογιστηρίου του Κράτους με το ο
ποίο εγκρίθηκε η κάλυψη της προκαλού- 
μενης δαπάνης από τον κρατικό προϋπο
λογισμό.

7. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΠΘ
15057/Β1/24,11.2008, σχετικά με τον πρό
τυπο γενικό εσωτερικό κανονισμό λει
τουργίας .ίων Αί-ΐ. _

8. ιο μέ 1υπ αριθμ. ΥΠΕΠΘ' 
709/Ε5/7.1.2009 σχετικά με την έγκριση 
πλήρωσης τριάντα εννέα (39) θέσεων 
Γραμματέων στα ΑΕΙ.

9. Το με υπ’ αριθμ. 2/29.1.2009 (θέμα 
1ο) Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας με το ο
ποίο εγκρίνεται ομόφωνα η  προκήρυξη 
της θέσης Γραμματέα στο Ανώτατο Τε
χνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καλαμά
τας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση της θέσης Γραμματέα 

του ΤΕΙ Καλαμάτας
Α, 0  Γραμματέας του ΑΕΙ σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του Ν. 3549/2007 και τα άρθρα 
59 και 60 του Π.Δ. 160/2008, εκλέγεται α
πό τη Συνέλευση του ΤΕΙ μετά από δημό
σια προκήρυξη και διορίζεται με Πράξη 
Προέδρου ΤΕΙ.

Β. Προσόντα διορισμού στη θέση 
Γραμματέα ΑΕΙ είναι (άρθρο 59 Π.Δ. 
160/2008):

Τα προσόντα που απαιτούνται για την 
πλήρωση της θέσης του Γραμματέα του 
ΤΕΙ είναι: 

α) Πτυχίο ΑΕΙ.
β) Τουλάχιστον πενταετής τεκμηριω

μένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέμα
τα οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης, 
και,

γ) Αριστη γνώση και, σε περίπτωση έλ
λειψης υποψηφίων με άριστη γνώση, πο
λύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1) ξέ
νης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, σχετι

κοί με Οικονομικές επιστήμες ή/και Δια
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ΑΕΙ 
ή/και τριετης τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε Διευθυντική θέση ή θέση Προϊσταμέ
νου σε Δημόσια Υπηρεσία ή Ιδιωτικό Το
μέα και όποιο άλλο προσόν θεωρεί ο υπο
ψήφιος ότι μπορεί να συμβάλλει πρόσθε
τα στην αξιολόγησή του.

0  υποψήφιος για την πλήρωση της θέ
σης πρέπει να έχει τα προσόντα και να μη 
συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύ
ματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλ
λήλου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου- 
οες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Γ. Η διαδικασία πλήρωσης της προκη- 
ρυσοόμενης θέσης ορίζεται λεπτομερώς 
στο άρθρο 60 του Π.Δ. 160/2008 και γίνε
ται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ, με βάση α
ξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και 
μετά από εισήγηση Ειδικής Εππροπής 
Αξιολόγησης.

Δ. 0 ι  υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ
λουν στο Τ μήμα Διοικητικής Μέριμνας και 
Πρωτοκόλλου, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ε
πομένη της τελευταίας δημοσίευσης σε 
δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφο
ρίας, ήτοι μέχρι 30.4.2009 και από ώρα 
9.00 έως 14.00, τα παρακάτω δικαιολογη- 
τικά, αποκλεισμένης της δυνατότητας, 
της εκ των υστέρων υποβολής συμπλη
ρωματικών δικαιολογητικών:

—  Σχετική αίτηση.
— Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ.
—  Πιστοποιητικό τεκμηριωμένης δε

τούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας και ε
μπειρίας σε θέματα οικονομικής διαχείρι
σης και διοίκησης

—  Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας 
ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγ
γλικής και ελλείψει άριστης γνώσης, πολύ 
καλής γνώσης.

—  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
— Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος δύ- 

ναται να υποβάλλει δικαιαλογητικά για τα 
συνεκχιμώμενα προσόντα, όπως αυτά α- 
ναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

—  Πίνακα των υποβληθέντων δικαιο- 
λογητικών

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν 
αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα 
σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύουν την 
αίτηση υποψηφιότητας και να κατατε
θούν εμπρόθεσμα.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θε
ωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρ
μόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογη- 
τικά πρέπει να συνοδεύονται από επίση
μες μεταφράσεις του Ελληνικού υπουρ
γείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωμα
τικής Αρχής στο εξωτερικό και επιπλέον, 
οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει 
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 
του οικείου οργάνου, με την οποία ανα
γνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απο- 
νεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η εκλογή θα γίνει από τη συνέλευση 
του ΤΕΙ με βάση αξιολογική κατάταξη και 
ο διορισμός με Πράξη του Προέδρου του 
ΤΕΙ. Η διαδικασία εκλογής και διορισμού 
ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της α
πό τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευ- 
θεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφη
μερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και 
ταυτόχρονα κοινοποιείται σε όλα τα ΑΕΙ 
και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, Επί
σης, καταχωρείται στο ¡π ίε/ηβΐ 
http://www.teikai.gr καθώς και στις ιστο
σελίδες των υπουργείων Εξωτερικών, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Εσωτερικών.

Καλαμάτα, 2 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Καλαμάτας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
Καθηγητής

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/09 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η 206 ΠΑΥ ανακοινώνει ότι εκθέτει 
σε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι
σμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του 
Ν. 3669/08, με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα προσφοράς επιμερους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ο- 
μαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ
πτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 
3669/08 και με τους όρους της διακήρυ
ξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ε
κτέλεση του έργου «Κατασκευή Κτιρίου 
Ετοιμότητας Προσωπικού Ε/Π στο Α/Δ 
Λέρου - Επανασύνταξη», προϋπολογι
σμού 462.424 ευρώ και αφορά οικοδομι
κές εργασίες ποσού 220.613,50 ευρώ, η- 
λεκτρομηχανολογικές εργασίες ποσού 
80.952,26 ευρώ, ΓΕ και ΟΕ 18% ποσού 
56.281,84 ευρώ, απρόβλεπτα ποσού 
53.377,14 ευρώ και ΦΠΑ (13%) 53.199,22 
ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της μελέτης.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 
την αρμόδια επιτροπή στις 28.4.2009 ημέ
ρα Τρίτη, ώρα λήξης επίδοσης προσφο
ρών 10.00 και ώρα έναρξης μίση ώρα πριν 
από την ώρα ληξης, η οποία κηρύσσεται 
από τον πρόεδρο της επιτροπής στη 206 
ΠΑΥ, Λεωφόρος Μ Αλεξάνδρου 303 (πρώ
ην Ασπροπύργου).

3. Δεκτοί στον διαγωνισμό σύμφωνα 
με την κατάταξη του άρθρου 4 του Μ 
2940/2001, γίνονται:

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημο
σίων Εργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
για τις κατηγορίες 1ης και 2ης τάξεως γε
νικά και 3ης τάξεως με έδρα ή δεύτερο 
νομό το νομό Δωδεκανήσου για οικοδομι
κά, και στην Α2 και 1ης τάξεως γενικά και 
2ης τάξεως με έδρα ή δεύτερο νομό τον 
νομό Δωδεκανήσου για ηλεκτρομηχανο- 
λογικά.

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη τη$ 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκό
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόοον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ- 
σει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμε- 
νο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει
ρήσεων (ατομικών ή εταιρικών) εγγε
γραμμένων στο ΜΕΕΠ, για τις κατηγορίες 
Α2,1ης και 2ης τάξεως γενικά και 3ης τά
ξεως με έδρα ή δεύτερο νομό το νομό 
Δωδεκανήσου για οικοδομικά έργα και 
Α1, Α2 και 1 ης τάξεως γενικά και 2ης με έ
δρα ή δεύτερο νομό τον νομό Δωδεκανή
σου για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
θα είναι ποσοστό 2% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι
στώσεις Δημ Επενδύσεων, είναι ενταγ- 
μένο στο ΕΠ-ΟΛΛΑΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και 
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. κατά 
50% με κάλυψη της κοινοτικής συμμετο
χής από το ΕΤΠΑ.

6. Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έ
γκριση του κ. ΔΑΥ

7. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραί
τητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της 
δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύ
σεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξο
δα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δη
μοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έρ
γου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις 
του έργου. *

8. Τεύχος της μελέτης, αντί εκατό ευ
ρώ (100,00 ευρώ), θα διατίθεται από την 
206 ΠΑΥ, Τμήμα Εργολαβιών - Προμηθει
ών, έως και 23.4.2009, κάθε εργάσιμη και 
ώρες 09.00 έως 13.00. Η παραλαβή τευ
χών θα γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφε
ρόμενο ή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότη. 
σης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία 
με το Τμήμα Εργολαβιών Προμηθειών 
τουλάχιστον μία ημέρα πριν. Πληροφο-

ΜΙΚΡΕΣ  ΑΓΓΕΛ ΙΕΣ
ρίες διατίθενται στα τηλ. 210-24,70.488-9 
(εσωτ. 5608).

Σμχος (Μ) ΔΗΜ. ΔΕΜΑΓΚΟΣ 
Δκτής 206 ΠΑΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανα
κοινώνει ότι με την υπ1 αριθμ. 3074 έγκρι
ση προκήρυξης θέσης ΔΕΠ που δημορι- 
εύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθμ. 218/23.3.2009 
τ .Γ  προκηρύσσεται μία (1) θέση Διδακτι
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως 
εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

(Κτίριο Παλαιού Στρατοπέδου, Ανατο
λικό Κέντρο Καλαμάτας, Τ.Κ, 241 00, Κα
λαμάτα, τηλ: 27210-65.102-3)

— Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι
κείμενο «Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία 
του Ελληνικού Κράτους (1830 έως σήμε- 
ρα)».
; ΤΓπ ρΟ θεσμΓα Τ ϊπ ο β 'ΰ λη ςυ π β φ η φ το ^ 
των λήγει στις 8 Ιουνίου 2009

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έ
χουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα α
ναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, ό
πως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προ
κήρυξης και στην ιστοσελίδα του ιδρύμα
τος (www.uop.gr /  Ανακοινώσεις /  θέσεις  
Εργασίας), στη Γραμματεία του τμήματος 
(κτίριο Παλαιού Στρατοπέδου, Ανατολικό 
Κέντρο Καλαμάτας, Τ.Κ. 241 00, Καλαμά
τα, τηλ.: 27210-65.102-3) όπου μπορούν 
να απευθύνονται για περισσότερες πλη
ροφορίες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ, Κονδύλη 12, 
πωλούνται: α) ισόγειο κατάστημα 25 τ.μ., 
με τιμή πώλησης 300.000 ευρώ και 
μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ, β) ισόγειο 
κατάστημα 80 τ.μ., με τιμή πώλησης 
800.000 ευρώ και μηνιαίο μίσθωμα 2.000 
ευρώ. Τηλ. 210-89.81.791,6944-576.643, 
6944-553.434. (119553η

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 21 τ.μ., επί της οδού 
Θεμιστοκλέους 1 και Πανεπιστημίου 62, 
με πρόσοψη στην Πανεπιστημίου. 
Αποκλείονται μεσίτες. Πληροφορίες στο 
θυρωρείο του κτιρίου, τηλ. 210- 
33.04,815 και στο τηλ. 210-33.05.095, 
ώρες επικοινωνίας 8 π,μ. - 2 μ.μ.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
1ου ορόφου, 138 τ.μ. και θέση 
στεγασμένου πάρκινγκ, 1.400 ευρώ 
μηνιαίως. Τηλ. 6944-324.868. ιε^βη

ΕΞΟΧΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Τρίπολη, 1η Απριλίου 2009 
0  Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
•ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ - NAME»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010

Το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματι
κών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημί
ου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτή
σεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μετα
πτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφο
ρές και Δ ιεθνές Εμπόριο» (ΠΜΣ - NAME), 
για το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ως ά
νω πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί στη 
Χίο για δέκατη συνεχή χρονιά, οδηγούν 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά το 
Σεπτέμβριο 2009 και είναι διάρκειας ενός 
(1) έτους, δίδεται η δυνατότητα εμβάθυν
σης στους ακόλουθους τέσσερις (4) το
μείς:

(α) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσε
ων.

(β) Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και 
Δίκαιο.

(γ) Συνδυασμένες μεταφορές και νέες  
τεχνολογίες,

(δ) Διεθνής οικονομική και χρηματοοι
κονομική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο
βάλουν το φάκελο υποψηφιότητας έως 
τις 8 Μαίου 2009, ημέρα Παρασκευή, σύμ
φωνα με τους όρους της αναλυτικής προ
κήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί στο δι- 
κτυακά τόπο του ΤΝΕΥ 
(http://www.stt.aegean.gr).

Πα περαιτέρω πληροφορίες οι ενδια
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
τη Γραμματεία του ΠΜΣ NAME, τηλ.: 
22710-35.222, fax: 22710-35.229, e-mail: 
NAME_GRAM@aegean.gr.

Καθηγητής Ν. ΛΙΤΙΝΑΣ 
Διευθυντής ΠΜΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ανακοινώνει οτι όσοι ενδιαφέρονται να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια
κών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διε
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου
δών, ακαδημαϊκού έτους 2009 - 2010, με 
εξειδίκευση:

Α Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδο
τική (MSc in International Economic & 
Finance).

Β. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική 
(MSc in European Economic Policy) μπο
ρούν να υποβίάλουν τις αιτήσεις τους από 
Δευτέρα 16 Φεβρουάριου 2009 μέχρι και 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 στη Γραμμα
τεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπου
δών.

Αίτηση δύνανται να υποβάλουν οι 
πτυχιούχοιΑΕΙ:

BALL0S APARTMENTS ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, 
συγκρότημα επιπλωμένων
διαμερισμάτων πάνω στη θάλασσα, στον 
πεζόδρομο της Νέας Μάκρης. Ανετα 
διαμερίσματα 2-4 ατόμων, με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, λουτρό, a/c, 
τηλεόραση. Το συγκρότημα διαθέτει 
ασανσέρ, κήπο 4 στρεμμάτων, bbq, χώρο 
υποδοχής με TV. Τα διαμερίσματα 
διατίθενται από λίγες ημέρες έως 
σεζόν. Πληροφορίες: Bailos Apartments, 
Λ. Ποσειδώνος 3, παραλία Ν. Μάκρης, 
τηλ. 210-89.64.446, 22940-93.689, fax 
22940-95.250, e-mail: ballosapart- 
ments@yahoo.gr, website: www.ballos- 
apartments.gr IK59541)

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ OLYMPIC APARTMENTS, 
3‘ , 2 δωματίων, 3-4 κλινών, με 
ανεξάρτητες βεράντες, πλήρως 
επιπλωμένα (ψυγείο, κουζίνα, Α/C, τηλ.,

— Θετικών Επιστημών
—  Κοινωνικών Επιστημών
καθώς και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών 

τμημάτων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα προμη

θευτείτε από την διεύθυνση www.aueb.g 
ΓΜ εοε^Γ/πιεΙαρΙγχ^Ιιοθίάί keushs.html 
πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαι- 
ολογητικά:

(1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική 
βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιη
τικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
όλων των ετών.

(2) Δύο συστατικές επιστολές.
(3) Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το 

ΔόλΤΑΠ για τους πτυχιούχους πανεπι
στημίου της αλλοδαπής.

(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο 
τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υ
πό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου 
μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 
2008.

(5) Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης 
Αγγλικής (ΡΓοΙΙοΙβηογ/ΤΟΕΗ. 79-80 & α- 
νω /ΙΕίΤε 6,5 & άνω).

(6) Απόδειξη καταθετηρίαυ 60 ευρώ 
στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαρια
σμού 110/48008343) για δικαίωμα συμμε
τοχής στη διαδικασία επιλογής. Το παρά
βολο σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής 
στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεταε

Δεκτά μονά επικυρωμένα αντίγραφα.
Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

θα αρχίζει από την ημερομηνία κατάθε
σης των σχετικών αιτήσεων. Είναι δυνατή 
η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
υποψήφιων των οποίων τα ακαδημαϊκά 
προσόντα κρίνονται ικανοποιητικά από 
την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
πριν από την λήξη προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων. Τυχόν διαθέσιμες θέσεις μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας υποβο
λής αιτήσεων θα πληρούνται με επιλογή 
υποψηφίων, ορισμένοι από τους οποίους 
θα κληθούν για συνέντευξη το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Τα αποτελέ
σματα της επιλογής αυτής θα ανακοινω
θούν στους υποψηφίους μέχρι τις 30 Ιου
νίου

Ενδεχομένως να απαιτηθεί, κατά την 
κρίση της επιτροπής, από ορισμένους υ
ποψηφίους οι όποιοι έχουν γίνει αποδε
κτοί στο πρόγραμμα να παρακολουθή
σουν προπαρασκευαστικό πρόγραμμα και 
να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Τα δίδακτρα των εκπαιδευόμενων α
νέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ για 
το σύνολα του προγράμματος. Τα μαθή
ματα αρχίζουν την 1η εβδομάδα του 
Οκτωβρίου 2009 και η παρακολούθησή 
τους είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχο-

κ.λπ), κήπος με γκαζόν κΛπ., 
εσωτερικοί πεζοδρόμοι, 70 μ. από το 
κύμα, 32 χλμ. από Αθήνα, για διακοπές 
λίγων ημερών και όλο τον χρόνο. 
Ποσειδώνος 11-15 και Αφροδίτης. Τηλ. 
22940-91.078, Fax: 22940-91.768, 6938- 
501.290.ιχπΐ74)

ΠΩΛΗΣΕΙΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΣΙΟΝ Λ. Βουλιαγμένης, 
οικόπεδο 200 τ.μ., Σ Λ  3, φάρος 
μεταβίβασης 1%, τιμή 420.000 ευρώ. 
Τηλ. 210-68.38.607,6936-041.680. post«

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΖΗΤΕΙ νέους για 
ενημέρωση και προσέλκυση νέων 
υποστηριχτών σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. 210-36.00.626, e-mail: 
face2face@amnestry.org.gr n m

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ · 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

A.8.C. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τηλ. 
κέντρο 210-52.38.008, Ιδιωτικό Γραφείο 
Συμβούλων Εργασίας. Νόμιμο, άδεια 
Υπουργείου Εργασίας (30725). 
Πολυετής πείρα, προσφέρει οικιακά 
προσωπικό - φροντίδα ηλικιωμένων, 
αποκλειστικές νοσοκόμες, υπαλλήλους 
ξενοδοχείων, άτομα αγροτικών 
εργασιών, Αθήνα - επαρχία. Κιν. 6972- 
775.522, fax 210-52.30.126, www.abc- 
work.com, e-mail: infotabcergasia.com.
(Γ7Ε74β)

ΜΑΡΚ0Π0ΥΛ0 ΑΤΤΙΚΗΣ, Μεσογείων, 
πωλείται γωνιακό οικόπεδο 2.380 τ.μ., 
εντός σχεδίου, σ.δ. 0,60, χρήση αμιγούς 
κατοικίας στη συμβολή των οδών 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας και Αισχύλου, 
τιμή 1.200.000 ευρώ. Τηλ. 210-89.81.791, 
6944-576.643,6944-553.434. οητβιι

Ν Τ Ε Τ Ε Κ Τ ΙΒ

«Ι0ΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ»
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ έρευνες με 100% 
σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα από 
έμπειρους και σοβαρούς συνεργάτες. 
Εχεμύθεια, εντιμότητα. (Αρ. αδείας 
4891/7/1/23). Θεμιστοκλέους 23 - 25, Πλ  
Κάνιγγος, 24ωρη υπηρεσία, τηλ. 210- 
38.28250, 210-38.32.396, 6944-240.094.
(Π42493)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-Α ασκούμενος/η 
δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε 
δικηγορικά γραφείο, αντικείμενο: 
εμπορικό (τραπεζικό), αμοιβή 
ικανοποιητική, προοπτικές εξέλιξης. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-36.33.003, 210- 
36.46.247, 210-36.01.655, fax: 210- 
36.20.214. iwnsi

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-Α δικηγόρος για πλήρη 
απασχόληση σε δικηγορικέ γραφείο. 
Αντικείμενο: Εμπορικό (τραπεζικό), 
αμοιβή ικανοποιητική, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ. επικοινωνίας: 210- 
36.33.003, 210-36.46.247, 210-36.01.655, 
fax: 210-36.20.214. nmai

ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

COOK REQUESTED MALE or Female for 
private yacht and house. Necessary re- 
comendations. Contact number: 0030- 
6944-476.993. ip ihbi)

ΕΚΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ μεζονέτα, 303 
τ.μ., σε εξαιρετική περιοχή Εκόλης, 
Φασίδερη, άριστης διαρρύθμισης, πολύ 
φωτεινή, 3 ύπνου, με 3 ensuite μπάνια W.C., μεγάλες ντουλάπες, τζάκι, δρύινα 
πατώματα κήπος, parking, σε πολύ καλή 
κατάσταση, με διαμέρισμα υψηλής 
ποιότητας έως 160 τ.μ., 2 ύπνου, 2 
μπάνια, σε Κολωνάκι, Ανάκτορα 
Αυκαβηπό, τηλ: 210-67.23.201, 6Μ Ν |
383.385.1

νται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομι
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευελπίδων 
47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γρα
φείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12 μ.-2 μ.μ. & 
Παρασκευή 11 π .μ .Ί μ.μ., τηλ.: 210- 
82.03.642-43.

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 2009 
Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΛΚΟΣ 
Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους 
ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για 
ένταξη τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2009-2010, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια
κών Σπουδών (ΠΜΣ) -Πολιτικές, Οικονο
μικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσό
γειο», που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχια
κού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημά
των και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών 
Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, 
Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημό
σιας Διοίκησης, βαλκανικών, Ανατολικών 
και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ι
σοτίμων αναγνωρισμένων σχολών της αλ
λοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημά
των αντιστοίχων με τα ανωτέρω Τμήματα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρ
θρου 5 παρ. 12 εδάφ. γ  του Νόμου 
2916/2001 καθώς και Αξιωματικοί των πα
ραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Δεκτοί 
μπορεί να γίνουν επίσης και πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων, έαν πιστοποιηθεί από 
την Επιτροπή Επιλογής η ικανότητά τους 
να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα 
κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυ
δρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεω
ρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγί
δα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 
Δημοκρατίας 1,851 00 Ρόδος, με την έν
δειξη για το «ΠΜΣ Διεθνών Σχέσεων» το 
αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2009. Η 
2η φάση αξιολόγησης των υποψηφίων 
προγραμματίζεται για τις αρχές Σεπτεμ
βρίου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχο
νται στους ενδιαφερομένους στο τη λ  
22410-99.313/314 και από το διαδίκτυο 
http://wwwrhodes.aegean.gr/tms/medmi· 
ter.btm ή e-mail: medmastertaegean.gr

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών 

Καθ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΕίΜΕΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει 
ότι στο ΦΕΚ 212/20.3.2009 τ. Γ  δημοσιεύ- 
θηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων 
ΔΕΠ ως εξής:

Τμήμα Φαρμακευτικής (τηλ. 210- 
72.74.193)

Τομέας: Φαρμακογνωσίας και Χημείας 
Φυσικών Προϊόντων

Αριθμός προκήρυξης
10471/2729/10.2.2009

— Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «θα
λάσσια Φαρμακογνωσία».

Τμήμα Νοσηλευτικής (τηλ. 2 ΐ ^ ν  
74.62.008)

Τομέας: Ψυχικής Υγείας και Επιστη
μών Συμπεριφοράς

Αριθμός προκήρυξης
7832/2831/13.2.2009

— Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα 
του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο 
«Ψυχολογία της Υγείας».

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας (τηλ. 210-72.77.657)

Τομέας: Παιδαγωγικής
Αριθμός προκήρυξης

10127/2661/4.2 2009
— Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα 

του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο 
«Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής 
και ως δεύτερης γλώσσας και με τη χρή
ση νέων Τεχνολογιών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτή
των λήγει στις 3.6.2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έ
χουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα α
ναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά ό 
πως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προ
κηρύξεων στις Γραμματείες των ενδιαφε
ρομένων Τμημάτων, όπου μπορούν να α
πευθύνονται για περισσότερες πληροφο
ρίες.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2009 
Ο Πρύτανης 
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