
Φιλόδοξο Σχέδιο με πολλές «γκρίζες ζώνες»
Το Μεσοπρόθεσμο 2012-2015 προβλέπει σειρά αποκρατικοποιήσεων, αλλά είναι ασαφές στο σκέλος των δαπανών

Στο ποσό τω ν  26 δισ. ευρώ ανέρχονται πλέ
ον τα  μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν α
πό φέτοε (3 δισ. ευρώ) έωε το  2015 ώστε 
να μειωθεί το  έλλειμμα στο  1% του ΑΕΠ, 
σύμφωνα με το  μεσοπρόθεσμο δημοσιο
νομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε χθεε από 
το  υπουργικό συμβούλιο. Το σχέδιο προ
βλέπει το  πιο εκτεταμένο πρόγραμμα α
ποκρατικοποιήσεων που καλείται να υ
λοποιήσει ελληνική κυβέρνηση και έχει ή
δη προκαλέσει αντιδράσειε στο  λεγόμενο 
«βαθύ ΠΑΣΟΚ». Ωστόσο, χαρακτηρίζεται

γενικόλογο και άτολμο σ το  πεδίο του πε
ριορισμού τω ν  δαπανών και τηε αύξησηε 
τω ν  εσόδων. Η παρουσίασή του ιτάντωε 
αποδυναμώθηκε από το  «θολό» μήνυμα 
που εξέπεμψε με τη ν ομιλία του σ το  υ
πουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργόε, ο 
οποίοε απέφυγε να περιγράψει το μέγεθοε 
του δημοσιονομικού προβλήματοε και 
να αποσαφηνίσει τιε πτυχέε του προ- 
γράμμρτοε.

Ενδεικτική είναι η υποδοχή του από τιε 
αγορέε, η οποία δεν ήταν θετική, καθώε

η διαφορά απόδοσηε Spread) τω ν  δεκα
ετώ ν  ελληνικών ομολόγων από τα  γερ
μανικά έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ (1.060 
μ.β.). Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμ
βουλίου κατεγράφησαν εξάλλου διαφο
ροποιήσει επί τω ν προβλέψεων του σχε
δίου από μέλη τηε κυβέρνησηε ενώ αντι- 
δράσειε υπήρξαν και στη σύνοδο τηε Κ.Ο. 
του ΠΑΣΟΚ.

Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί μετά το Πά
σχα, και μεταξύ άλλων προβλέπει μείωση 
τω ν επικουρικών συντάξεων, περικοπή κοι

νωνικών επιδομάτων, κατάργηση φορο
απαλλαγών, αύξηση τηε φορολογίαε στην 
ακίνητη περιουσία κ.ά. Επίσηε προβλέπει 
αύξηση τω ν εσόδων από αντιμετώπιση τηε 
φοροδιαφυγήε και τηε εισφοροδιαφυγήε 
κατά 7 δισ. ευρώ, στόχοε που αμφισβη
τείτα ι έντονα  από τη ν τρόικα.

Αντίθετα, πιο συγκεκριμένο είναι το πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων σ τη ν  πρώ
τη  φάση του οποίου περιλαμβάνεται η μεί
ωση τηε συμμετοχήε του Δημοσίου σε μια 
σειρά επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ε-

κτόε τηε αξιοποίησηε τηε ακίνητηε ττερι- 
ουσίαε, προβλέπεται η πλήρηε αποκρα
τικοποίηση του ΟΠΑΠ, τηε ΛΑΡΚΟ και τω ν 
καζίνο και η μείωση του ποσοστού του κρ 
τουε σ το ν  OTE, στο  Αεροδρόμιο «Ελ. L 
νιζέλοε», σ τη  ΔΕΠΑ, στη ν ΕΥΔΑΠ, σ τη ν  
ΕΥΑΘ, σ το  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
στα  περιφερειακά αεροδρόμια και στα  λι
μάνια. Για τη  ΔΕΗ προβλέπει διατήρηση 
του μάνατζμεντ και μείωση του ποσοστού 
στο  34% από 51% σήμερα.

Ασθενές το μήνυμα 
του πρωθυπουργού 
στο υπουργικό

Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων 2011-2015
Ποσά σε δισ. ευρώ

2011 2-4  2012 5,5 -  7,5 2013 4,5  -  5,5 ςυνολο 12 -17 Εσοδα από 10-15 S ™  25-35
και υποδομές και ακίνητα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ

0TE Πώληση 10%

ΔΕΠΑ Πώληση 31%

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Πώληση 49%

ΛΑΡΚΟ
Πώληση 55,19% 
(ολόκληρη η συμμετοχή 
του Δημοσίου)

Καζίνο Πώληση κάθε συμμετοχής

«Ελ. Βενιζέλος»
Επέκταση της σύμβασης 
παραχώρησης και σταδιακή 
μείωση της συμμετοχής 
που είναι στο 55%

Κρατικά λαχεία Μετοχοποίηση

Κινητή τηλεφωνία Επέκταση αδειών

ΟΠΑΠ Επέκταση σύμβασης 
παραχώρησης για παιχνίδια

5 υπό κατασκευή 
αυτοκινητόδρομοι Παραχώρηση λειτουργίας

Εγνατία Οδός Σύμβαση παραχώρησης

Σύνολο 2-4 δισ. ευρώ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΗ
Πώληση 17% με διατήρηση 
δημόσιου ελέγχου 
και μάνατζμεντ

ΟΠΑΠ Πώληση της συμμετοχής 
του Δημοσίου (34%)

ΕΛΤΑ Είσοδος στρατηγικού 
επενδυτή (πώληση 39%)

0ΔΙΕ
Αποκρατικοποίηση
(το Δημόσιο έχει τον πλήρη
έλεγχο)

29 περιφερειακά 
αεροδρόμια

Σύμπραξη με ιδιώτες 
κατά τα πρότυπα 
του «Ελ. Βενιζέλος»

Λιμάνια
Σύμπραξη με ιδιώτες για 
το Αττικό Λιμενικό Σύστημα 
και άλλα περιφερειακά 
λιμάνια

Μαρίνες Προσέλκυση ιδιωτών

Φάσμα
συχνοτήτων Συμβάσεις παραχώρησης

Ταμείο 
Παρακαταθηκών 

και Δανείων

Πώληση του εμπορικού 
τμήματος που θα προκύψει 
αηό τη διαδικασία διάσπασης

Σύνολο 5,5-7,5 δισ. ευρώ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ

ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ
Ασαφές χρονοδιάγραμμα 
και ανοιχτό το ενδεχόμενο 
παραχώρησης μάνατζμεντ

Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο

Μείωση του ποσοστού 
που είναι στο 34% 
εντός του 2013

Αγροτική Τράπεζα
Μείωση της συμμετοχής, 
με το Δημόσιο να κρατά 
την πλειοψηφώ

Εως το 2013

Συνολική
εκτιμώμενη

απόδοση
Ποσά σε δισ. ευρώ

Συνολικά 
έως το 2015 50

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αμεση πώληση OTE, ακολουθούν ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την έ
ξοδο του κράτουε από τιε εισηγμέ- 
νεε επιχειρήσειε που ελέγχει σήμε
ρα, έκανε χθεε η κυβέρνηση, σε μία 
προσπάθεια να καταστήσει σαφέε ό
τι έχει τη βούληση να υλοποιήσει το 
πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα απο
κρατικοποιήσεων, που κλήθηκε να 
εκτελέσει ποτέ η Ελλάδα. Στο πλαί
σιο του προγράμματοε αποκρατι
κοποιήσεων ανακοινώθηκε ότι φέ- 
τοε θα πωληθεί ποσοστό του OTE 
που σύμφωνα με πληροφορίεε θα 
φτάσει στο 10%. Ετσι, η συμμετοχή 
του Δημοσίου θα πέσει στο 6% από 
16% που είναι τώρα και το κράτοε 
θα διατηρήσει τα κυριότερα «βέτο» 
βάσει τηε συμφωνίαε που είχε γίνει 
με τη γερμανική Deutsche Telekom. 
Οι Γερμανοί έχουν εκδηλώσει το εν
διαφέρον τουε και εφόσον αποκτή
σουν το επιπλέον 10% που πουλά
ει το Δημόσιο θα κατέχουν στον OTE

Πρόκειται για το πιο 
φιλόδοξο πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων, 
που έχει εξαγγελθεί 
και αναμένεται να 
προκαλέσει αντιδράσεις.

το 40%. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα 
του Δημοσίου από αυτήν την κίνη
ση θα ανέλθουν σε περίπου 400 ε- 
κατ. ευρώ.

Τα επόμενα «βαριά χαρτιά» είναι 
η ΔΕΗ και ο ΟΠΑΠ. Το 2012 η κυ
βέρνηση θα προχωρήσει στη διά
θεση του 17% τηε ΔΕΗ στο Χρη
ματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), με απο
τέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό του 
Δημοσίου στο 34% (με σημερινέε τι- 
μέε τα έσοδα θα ήταν 454 εκατ. ευ
ρώ). Ωστόσο, υπάρχει δέσμευση ό
τι θα διατηρηθούν ο δημόσιοε έ-

λεγχοε και το μάνατζμεντ τηε ειτι- 
χείρησηε στο  κράτοε. Για το ν  
ΟΠΑΠ, η κυβέρνηση θα ανανεώσει 
τιε άδειεε τω ν παιχνιδιών που έχει 
ο Οργανισμόε το 2011 και το 2012 
και στοχεύει στην πλήρη πώλησή 
του. Να σημειωθεί ότι τώρα το Δη
μόσιο έχει 34% και βάσει του χθε
σινού κλεισίματοε τηε μετοχήε του 
ΟΠΑΠ το κράτοε θα εισέπραττε του
λάχιστον 1,6 δισ. ευρώ.

Ο στόχοβ για τα έσοδα
Συνολικά φέτοε αναμένονται έ

σοδα από τιε αποκρατικοποιήσει 
ύψουε 2-4 δισ. ευρώ. Το 2012 υπο
λογίζεται ότι θα φτάσουν στα 5,5-
7.5 δισ. ευρώ και το  2013 στα 4,5-
5.5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέχρι το τέ- 
λοε του 2013 το οικονομικό επιτε
λείο εκτιμά ότι θα έρθουν έσοδα α
πό αποκρατικοποιήσει τηε τάξηε 
των 12-17 δισ. Μέχρι το 2015 θα πρέ
πει να έχουν εισρεύσει 50 δισ. Στό
χοε είναι τα 10-15 δισ. να προέλθουν

από εταιρείεε και υποδομέε και τα 
άλλα 25 με 35 από δικαιώματα και 
ακίνητα. Μεταξύ άλλων, φέτοε θα 
προχωρήσει και η πώληση του 
31% τηε ΔΕΠΑ, του συνόλου τηε 
ΛΑΡΚΟ και τω ν  καζίνο, καθώε και 
το 49% τηε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ θα ε
πεκταθεί η σύμβαση για το «Ελ. Βε- 
νιζέλοε» με στόχο την μετέπειτα πώ
ληση ενόε 20% τηε εταιρείαε.

Αναφορικά με τιε ΕΥΔΑΠ και 
ΕΥΑΘ δεν υπάρχει σαφέε χρονο
διάγραμμα για την είσοδο τω ν  ι
διωτών, ενώ φαίνεται ότι ακόμα 
«παίζεται» η διάθεση του μάνα
τζμεντ. Σ τον τραπεζικό χώρο, το 
2012 θα πωληθεί το εμπορικό τμή
μα του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων και το  2013 θα μειω
θεί από το 34% το ποσοστό του Δη
μοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευ
τήριο. Για τη ν  Αγροτική Τράπεζα, 
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία α- 
ναδιάρθρωσήε τηε θα πωληθεί 
τουλάχιστον το  26%.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Να εξιδανικεύσει την κατάσταση 
που επικρατεί στη χώρα, επιχειρώ- 
νταε να πείσει τουε πολίτεε ότι η πο
λιτική τήε κυβέρνησηε ήδη αποδί
δει καρπούε, προσπάθησε χθεε ο 
πρωθυπουργόε μέσω τηε ομιλίαε του 
στο υπουργικό συμβούλιο και την 
κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ. Αυτή άλλωστε ήταν και η 
κεντρική του στόχευση, παρου- 
σιάζονταε το πολυαναμενόμενο με
σοπρόθεσμο σχέδιο τηε κυβέρνη
σηε. Να υποβαθμίσει τιε ττροβλη- 
ματικέε (και ενδοκομματικά βαλ- 
λόμενεε) επιλογέε του οικονομι
κού του επιτελείου και να «εκπέμ- 
ψει» τη βεβαιότητά και την αισιο
δοξία του ότι η χώρα μπορεί να τα 
καταφέρει να βγει από την κρίση χω- 
ρίε να αναδιαρθρωθεί το χρέοε τηε 
και να υποστούν νέεε θυσίεε εργα
ζόμενοι και συνταξιούχοι. Εξ ου και 
υποστήριξε ότι το  Σχέδιο αυτό δεν 
είναι υπαγορευμένο από την Ε.Ε. και 
το ΔΝΤ, αλλά πρόκειται για αλλαγέε 
που θα έπρεπε να έχουν δρομολο
γηθεί από χρόνια μιλώνταε μάλιστα 
για «τελευταία ευκαιρία τηε Ελλά- 
δαε» να μην ξαναβρεθεί ποτέ στα 
πρόθυρα τηε χρεοκοπίαε.

«Το πρόβλημα θα λυθεί σε βάθοε, 
όχι αν αναδιαρθρώσουμε το  χρέοε, 
αλλά όταν αναδιαρθρώσουμε τη χώ
ρα. Αυτό που παρουσιάζουμε σή
μερα ξεπερνάει τη  δημοσιονομική 
διάσταση. Είναι οι βασικοί άξονεε 
ενόε Οδικού Χάρτη, ο οποίοε θα μαε 
οδηγήσει από τη ν Ελλάδα τηε κρί- 
σηε, στην Ελλάδα τηε δημιουρ- 
γίαε», είπε ο κ. Γ. Παπανδρέου. Μι- 
λώνταε ωστόσο στουε βουλευτέε εί
ναι αξιοσημείωτο ότι παραδέχθηκε 
ότι «συγκεκριμένη ημερομηνία ε
ξόδου από την κρίση δεν υπάρχει», 
αλλά υποστήριξε ότι είναι «σ το  χέ
ρι μαε αν θα είναι νωρίτερα, αργό
τερα ή ποτέ». Χαρακτήρισε το 2012 
«χρονιά που μπορεί να δείξει την έ
ξοδο» και συμπλήρωσε επί λέξει ό
τι «έχουμε μία μοναδική ευκαιρία μέ
χρι το 2013 να κάνουμε ό,τι πρέπει 
για να μην έχουμε κανέναν ανάγκη 
στο εξήε».

Ο πρωθυπουργόε θέλησε επί
σηε να διαψεύσει κατηγορηματικά 
τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών

που για μια ακόμη φορά «συνο
δέυσαν» τιε κυβερνητικέε εξα 
λίεε: Αυτή είναι η μάχη που θα ο ο- 
νεχίσουμε να δίνουμε μέχρι το τέ- 
λοε τηε θητείαε μαε, όταν θα μαε 
κρίνει ο λαόε», είπε στουε υπουρ- 
γούε, ενώ για να επιδείξει ακόμη με
γαλύτερη αποφασιστικότητα ένα
ντι τω ν βουλευτών του πρόσθεσε 
ότι «δεν με ενδιαφέρει αν αυτή εί
ναι η μοναδική θητεία μου ωε 
πρωθυπουργόε. Απόφασή μου είναι 
να προχωρήσω με όσουε θέλουν να 
αλλάξει η πατρίδα μαε», ανέφερε, 
στέλνονταε έτσι και μια ενδοκομ- 
ματική προειδοποίηση σε όσουε αμ
φισβητούν την πολιτική του. Νω
ρίτερα άλλωστε είχε «καταγγείλει» 
δημοσίωε όσουε επαναφέρουν τη  
συζήτηση για την αναδιάρθρωση (Β. 
Παπανδρέου, Π. Κουκουλόπουλοε

Απέφυγε να περιγράφει 
με σαφήνεια το μέγεθος 
των προβλημάτων, 
ενώ υπήρξε αυστηρός 
έναντι όσων εντός 
ΠΑΣΟΚ αναφέρονται 
στην αναδιάρθρωση.

κ.ά.) λέγονταε: «αρκετά πια με τα α
νεύθυνα λόγια που εκτοξεύονται με 
απύθμενη ελαφρότητα. Καλό είναι 
να σκεφτόμαστε λίγο πριν ανοί
ξουμε το στόμα μαε»!

Ο κ. Παπανδρέου επικαλέστηκε 
επίσηε το παράδειγμα τηε Πορτο- 
γαλίαε και τη  Ιρλανδίαε για να α
παντήσει σε όσουε τον  επικρίνουν 
ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αιτο- 
φύγει το Μνημόνιο και προκάλεσε 
ευθέωε την αντιπολίτευση (και κυ- 
ρίωε τη  Ν.Δ.) να μετέχει με εττοι- 
κοδομητικέε προτάσειε στην εξει- 
δίκευση του κυβερνητικού Σχεδίου 
που θα οριστικοποιηθεί μετά το Πά
σχα. Είναι αξιοσημείωτο τέλοε ότι 
ο κ. Παπανδρέου έκρινε αναν^αίο 
να αναφερθεί εκτενώε στα ά
σματα ανομίαε και βίαε, υπονοώνταε 
ότι θα αναδείξει το πρόβλημα και 
στη  Βουλή, επιδιώκονταε να θέσει 
τα  κόμματα τηε Αριστεράε προ 
τω ν  ευθυνών τουε.

Τον Οκτώβριο ξεκινάει η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται 
να ξεκινήσει η αξιοποίηση τηε δη- 
μόσιαε ακίνητηε περιουσίαε, σύμ
φωνα με τον προγραμματισμό του 
οικονομικού επιτελείου. Η κυβέρ
νηση αναμένει έωε το  2015 έσοδα 
τηε τάξηε τω ν  30-35 δισ. ευρώ α
πό τα  ακίνητα του Δημοσίου.

Ωστόσο, το  project τηε αξιοποί- 
ησηε τηε ακίνητηε κρατικήε πε- 
ριουσίαε θα αρχίσει να αποδίδει έ
σοδα από τα τέλη του 2012 και με
τά, καθώε οι διαδικασίεε είναι 
χρονοβόρεε. Πρώτα θα πρέπει να 
καταγραφεί η περιουσία, να  ομα- 
δοποιηθεί σε εταιρείεε ειδικού 
σκοπού και μετά να προωθηθεί στιε 
διεθνείε αγορέε από ελληνικέε και 
ξένεε τράπεζεε.

Το πρώτο ακίνητο του Δημοσί
ου που υπολογίζεται ότι θα αξιο- 
ποιηθεί είναι το Ελληνικό. Μάλιστα, 
δεν αποκλείεται τη ν  ερχόμενη ε
βδομάδα να  ανακοινωθούν και οι 
σύμβουλοι αποκρατικοποίησηε

Πρώτο στη λίστα 
το Ελληνικό, ενώ 
τράπεζες έχουν αναλάβει 
να καταρτίσουν 
αναλυτικό χαρτοφυλάκιο.

του κράτουε για το  σχέδιο του 
Ελληνικού. Ηδη προωθούνται η δη
μιουργία ενόε ενιαίου μητρώου και 
η δημιουργία Εθνικού Χαρτοφυ
λακίου Δημόσιαε Γηε με επιμέρουε 
εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια ση
μαντικών ακινήτων. Επίσηε, η κυ
βέρνηση θα αξιοποιήσει παρό
μοια χρηματοοικονομικά εργαλεία 
με τη ν οργάνωση χαρτοφυλακίων 
σε εταιρείεε ειδικού σκοπού και την 
προώθησή τουε σε διεθνείε αγορέε 
από ελληνικέε και διεθνείε τρά
πεζεε.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και θε- 
σμικέε παρεμβάσειε, όπωε ο θεσμόε

Χρονοδιάγραμμα
αξιοποίησης

ακινήτων

Μάρτιος - Απρίλιος 2011
Πρόσληψη κοινοπραξιών για την καταγραφή 
και αξιολόγηση.

Ιούνιος 2011
Παράδοση του πρώτου χαρτοφυλακίου 
ΙΟΥΝΙΟΣ
Πρόσληψη συμβούλων σχηματισμού 
και προώθησης επενδυτικών προϊόντων. 
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Νομοθετικές παρεμβάσεις.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-2012 
Προώθηση στις διεθνείς αγορές.

Δεκέμβριος 2011
Παράδοση του δεύτερου χαρτοφυλακίου 
και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας.

Ιούνιος 2012
Παράδοση του τρίτου χαρτοφυλακίου 
και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας.

Δεκέμβριος 2012
Παράδοση του τέταρτου χαρτοφυλακίου 
και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τηε «επιφάνειαε» και τηε μακρο- 
χρόνιαε μίσθωσηε, η νομοθέτηση 
όρων αξιοποίησηε τηε παραθερι- 
στικήε και τουριστικήε κατοικίαε 
και η θεσμοθέτηση όρων δόμησηε 
και χωροταξίαε σε επιλεγμένα α
κίνητα του Δημοσίου για ταχύτε
ρη αξιοποίηση μέσα από fast track.

Ολυμπιακά Ακίνητα
Προε άμεση αξιοποίηση βρί

σκονται και τα  ακίνητα του ελλη
νικού Δημοσίου τα οποία κατέχουν 
η Κτηματική Εταιρεία του Δημο
σίου (ΚΕΔ) ή η Εταιρεία Τουριστι
κών Ακινήτων (ΕΤΑ) και τα  Ολυ
μπιακά Ακίνητα. Αυτή τη  στιγμή η 
κυβέρνηση έχει προσλάβει μεγά- 
λεε ελληνικέε τράπεζεε (Εθνική, 
Αγροτική, Εμπορική, Alpha Bank, 
Eurobank, Πειραιώε, Marfm) για να 
καταρτίσουν τα  χαρτοφυλάκια 
τω ν  ακινήτων που θα αξιοποιη- 
θούν. Στόχοε είναι να ομαδοποιη- 
θούν τα  ακίνητα ανάλογα με την

περιοχή και τη  χρήση που μπορεί 
να έχουν.

Τον Ιούνιο θα παραδοθεί το 
πρώτο χαρτοφυλάκιο και θα προ- 
σληφθεί και ο σύμβουλοε για τον  
τελικό σχηματισμό και τη ν  προώ
θηση τω ν  επενδυτικών προϊό
ντω ν. Μέχρι το ν  Σεπτέμβριο θα έ
χουν προωθηθεί και όλεε οι απα- 
ραίτητεε νομοθετικέε παρ·- 'ά - 
σειε για τη ν επιτάχυνση κ α ι.. _>ι- 
ευκόλυνση τω ν  διαδικασιών αξιο- 
ποίησηε τηε ακίνητηε περιουσίαε.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά 
ότι από τον  Οκτώβριο θα μπορέσει 
η κυβέρνηση να προωθήσει στιε α
γορέε τα  πρώτα χαρτοφυλάκια α
κινήτων προσελκύονταε επενδυτέε. 
Τον Δεκέμβριο θα παραδοθεί στο 
Δημόσιο και το  δεύτερο χαρτοφυ
λάκιο ακινήτων από τιε ελληνικέε 
τράπεζεε, ενώ θα παραδοθούν άλ
λα δύο εντόε του 2012 (ένα τον  Ιού
νιο και ένα ακόμα τον  Δεκέμβριο).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ



Μέτρα για τη μείωση 
του ελλείμματος 2011-2015

Προς κατάργηση 
φοροαπαλλαγών 
και εκπτώσεων

ο
Εξορθολογισμός 
μισθολογικής δαπάνης
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ
■ Εφαρμογή του κανόνα 1:5 στις 

προσλήψεις

■ Μείωση ίω ν συμβασιούχων 
τουλάχιστον 10% κατ’ έτος

■ Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 
ώρες την εβδομάδα

■ Μείωση αμειβόμενων επιτροπών

■ Μείωση υπερωριών

■  Καθιέρωση δυνατότητας μερικής 
απασχόλησης στο Δημόσιο και 
δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών

• για εργασία εκτός Δημοσίου

■ Περιορισμός των κενών οργανικών 
θέσεων και των θέσεων ευθύνης

■  Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων 
στις παραγωγικές σχολές

Ο
Μείωση λειτουργικών 
δαπανών
ετοχοε 2011-2015

1% αεπ  ή 2,5 δισ. ευρώ
■ Εφαρμογή πλατφόρμας 

ηλεκτρονικών προμηθειών 
(θ-ριτκυτθηηθητ) για όλες τις αγορές 
στο Δημόσιο

■  Δραστική μείωση άλλων 
λειτουργικών δαπανών στα 
Υπουργεία και σε δημόσιους φορείς 
(π.χ. δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)

■  Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών 
στον στενό και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, 
κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κ.λπ.) με 
στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 0,9% 
ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τη μείωση τω ν κοινωνικών επιδο
μάτων και τω ν  επικουρικών συ
ντά ξεων, τω ν  θέσεων εργασίαε 
στο Δημόσιο και την καθιέρωση 
part time εργασίαε, καθώε και την 
κατάργηση εφοριών, τελωνείων 
και αστυνομικών τμημάτων προ
βλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο τηε 
κυβέρνησηε με στόχο την εξοικο- 
μόνηση δαπανών ύψουε 16,4 δισ. 
ευρώ τη ν περίοδο 2011 - 2015. Ει
δικότερα το υπουργικό συμβούλιο 
ενέκρινε το σκληρό, αλλά και σε αρ
κετά σημεία αδιευκρίνιστο πρό
γραμμα περικοπήε δαπανών που 
προβλέπει:

1. Τον εξορθολογισμό τηε μι- 
σθολογικήε δαπάνηε μέσω του ε
νιαίου μισθολογίου κατά δύο δισ. ευ
ρώ. Θα συνεχίσει να  ισχύει ο κα- 
νόναε 1 προε 5 στιε προσλήψειε. 
Επίσηε σχεδιάζεται η μείωση τηε 
πλεονάζουσαε απασχόλησηε στον 
δημόσιο τομέα, η οποία θα επιτευ
χθεί μέσω τω ν μετατάξεων, τηε αυ- 
στηρότερηε πολιτικήε για τουε 
συμβασιούχουε και συγκεκριμένα 
τη  μείωσή τουε κατά 10% ετησίωε

Θ
Καταργήσεις και
συγχωνεύσεις φορέων
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,5% ΑΕΠ ή 1,1 δισ. ευρώ
Η Επαναξιολόγηση αντικειμένου και 

δαπανών όλων των φορέων που 
επιχορηγούνται οπό το Δημόσιο

■ Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της 
χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)

■ Καταργήσεις και συγχωνεύσεις 
εφοριών και τελωνείων

■ Καταργήσεις και συγχωνεύσεις 
υπηρεσιών του εξωτερικού 
(πρεσβείες, προξενεία, γραφεία 
Τύπου κ.λπ.)

■ Μείωση αριθμού αστυνομικών 
τμημάτων

Ο
Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

1% ΑΕΠ ή 2,3 δισ. ευρώ
■ Εντατικοποίηση πλάνων 

αναδιάρθρωσης και επικέντρωση 
στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ

■ Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για 
νέες ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΡΤ, ΕΑΒ κ.λπ.).

Θ
Εξορθολογισμός
ιατροφαρμακευτικής
δαπάνης
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,7% αεπ  ή 1,5 δισ. ευρώ

και τηε ακυρώσηε κενών θέσεων ερ- 
γασίαε. Το ωράριο τω ν δημοσίων υ
παλλήλων θα αυξηθεί και θα φθά- 
σει τιε 40 ώρεε τη ν εβδομάδα από
37,5 σήμερα, ενώ θα περιοριστούν 
αισθητά οι υπερωρίεε καθώε και οι 
διάφορεε επιτροπέε. Επίσηε παρέ
χεται η δυνατότητα για άδεια άνευ

Μείωση θέσεων 
εργασίας και μερική 
απασχόληση στο Δημό
σιο, κατάργηση εφοριών 
και τελωνείων, αύξηση 
τιμολογίων σε ΔΕΚΟ.

αποδοχών για εργασία εκτόε Δη
μοσίου.

2. Τη μείωση τω ν  λειτουργικών 
δαπανών, από τη ν οποία το Δημό
σιο υπολογίζει να εξοικονομήσει 
ποσό ύψουε 4,5 δισ. ευρώ.

3. Την κατάργηση φορέων, από 
την οποία υπολογίζεται να περιο
ριστούν οι δαπάνεε κατά 1,2 δισ. 
Στο σχέδιο τηε κυβέρνησηε περι
λαμβάνονται οι καταργήσειε και

Θ
Εξορθολογισμός 
δαπανών Υγείας
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,5% αεπ  ή 1,2 δισ. ευρώ
■ Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για 

την αποσυμφόρηση των 
νοσοκομειακών μονάδων

■ Σύστημα κεντρικών προμηθειών
*  Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων

Ο
Μείωση δαπανών 
Ασφαλιστικών Ταμείων 
και εξορθολογισμός 
κοινωνικής δαπάνης
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

1,1% αεπ  ή 2,5 δισ. ευρώ
■  Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών 

ταμείων και διασφάλιση της 
βιωσιμότητάς τους

■  Εξορθολογισμός κοινωνικών 
επιδομάτων και εισαγωγή 
εισοδηματικών κριτηρίων

■  Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών 
παροχών

■ Στόχευση ηρονοιακών επιδομάτων

Ο
Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ* 
και καταπολέμηση 
εισφοροδιαφυγής
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ
■  Ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές 

εισφορές
•Οργανισμοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

συγχωνεύσειε σχολείων, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ε
φοριών και τελωνείων, αστυνομικών 
τμημάτων, καθώε και πρεσβειών, 
προξενείων, γραφείων Τύπου κ. λπ.

4. Την αναδιοργάνωση τω ν  
ΔΕΚΟ, από την οποία θα εξοικο
νομηθούν 2,3 δισ. Αυτό θα γίνει μέ
σω τηε αύξησηε τω ν τιμολογίων και 
τηε αναδιάρθρωσηε ορισμένων 
ΔΕΚΟ, όπωε ΕΡΤ, ΕΑΒ κ. λπ.

5. Τη νέα μείωση τω ν  αμυντικών 
δαπανών κατά 1,2 δισ. ευρώ. Για μια 
ακόμη φορά προβλέπεται η μείωση 
του αριθμού τω ν  στρατοπέδων. 
Στόχοε είναι οι αμυτικέε δαπάνεε να 
συγκλίνουν προε το ν  μέσο όρο 
τηε Ευρώπηε, χωρίε όμωε να τεθεί 
σε κίνδυνο η εθνική άμυνα. Το πρό
γραμμα που θα καταρτιστεί θα πα
ραθέτει χρονοδιάγραμμα εφαρμο- 
γήε, συμπεριλαμβανομένων τω ν 
ενεργειών που θα πραγματοποιη
θούν στο πλαίσιο τηε έγκρισηε του 
προϋπολογισμού του 2012, καθώε 
και στο  μεσοπρόθεσμο σχέδιο α
μυντικών δαπανών.

6. Το όφελοε 1,2 δισ. ευρώ μέσω 
του εξορθολογισμού δαπανών υ- 
γείαε με μείωση κόστουε ανά πε
ριστατικό, δημιουργία συστήμα-

Η  διαφορά απόδοσης 
των ελληνικών ΙΟετών 
ομολόγων έναντι 
των γερμανικών 
έφτασε έως τις 1.060 
μονάδες βάσης.

ξελίξειε δεν αντισταθμίστηκαν α
πό ττε ανακοινώσειε τηε κυβέρνη
σηε για τα  νέα μέτρα και το  πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων, με α
ποτέλεσμα το  5pread τω ν  ΙΟετών 
ομολόγων να φτάσει στιε 1.059 μο- 
νάδεε (υψηλότερο επίπεδο και από 
πέρυσι).

«Εχουμε ένα πρόγραμμα που 
συνεχίζεται και δεν βασίζεται στην 
αναδιάρθρωση» δήλωσε για μία α
κόμα φορά ο κ. Λίπσκι αναφορικά 
με την Ελλάδα. Ερωτηθείε, όμωε, ε
άν η στήριξη τηε Ελλάδαε θα επε
κταθεί και μετά το  2013, όταν λή-

Ο
Ενίσχυση της φορολογικής
συμμόρφωσης
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ
■ Αποκάλυψη φορολογικών 

παραβάσεων φυσικών προσώπων 
με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία

■  Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξι
πρόθεσμων οφειλών και προστίμων

■ Αύξηση εσόδων από κεφάλαια 
διαφυγόντα στο εξωτερικό

■  Αποτελεσματικότερη φορολόγηση 
της ακίνητης περιουσίας

■  Αποδοτικότερη καταπολέμηση 
λαθρεμπορίου

©
Μείωση φοροαπαλλαγών
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,9% αεπ  ή 2 δισ. ευρώ
■ Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων 

χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό 
όφελος

■ Επαναξιολόγηση όλων των 
απαλλαγών σε έμμεσους και 
άμεσους φόρους

■ Εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στο 
ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων

■ Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων

Ο
Μείωση αμυντικών δαπανών
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ

φ
Αύξηση εσόδων OTA
από ίδιους πόρους
ΣΤΟΧΟΣ 2011-2015

0,3% ΑΕΠ ή 0,6 δισ. ευρώ
mmmnmmmmmmmmmmímmmmmmm., Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τοε κεντρικών προμηθειών και ε- 
πανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων.

7. Τον εξορθολογισμό τηε ιατρο- 
φαρμακευτικήε περίθαλψηε, μέσω 
του οποίου η εξοικονόμηση για τον 
προϋπολογισμό θα φθάσει το  1,5 
δισ. ευρώ, με την εφαρμογή ηλε- 
κτρονικήε συνταγογράφησηε, τον 
καλύτερο έλεγχο φαρμακευτικήε δα
πάνηε ασφαλιστικών Ταμείων και 
προμηθειών νοσοκομείων.

8. Τέλοε, τη  μείωση δαπανών α
σφαλιστικών Ταμείων και τον ε- 
ξορθολογισμό κοινωνικήε δαπά
νηε. Το όφελοε θα φθάσει τα 2,5 δισ. 
με παρεμβάσειε όπωε:

•  Μείωση ελλειμμάτων επικου
ρικών Ταμείων και διασφάλιση τηε 
βιωσιμότητάε τουε.

•  Εξορθολογισμό κοινωνικών ε
πιδομάτων με εισαγωγή εισοδη
ματικών κριτηρίων. Πιθανόν το 
κριτήριο θα είναι το όριο τηε φτώ- 
χειαε, που εκτιμάται σε 6.200 ευρώ 
για ατομικό εισόδημα και 13.608 ευ
ρώ για μία 4μελή οικογένεια.

•  Ενιαίο φορέα κοινωνικών πα
ροχών.

•  Στόχευση προνοιακών επιδο
μάτων.

γουν τα  δάνεια τω ν  110 δισ. ευρώ 
από τη ν  Ευρώπη και το  ΔΝΤ, ση
μείωσε ότι «είναι πάντα πιθανό», σε 
συνέντευξή του στη  γερμανική ε
φημερίδα Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

Πάντωε, χθεε, η αγορά έδειξε να 
«απογοητεύεται» από τιε δηλώσειε 
του πρωθυπουργού στο υπουργικό 
συμβούλιο. «Φαίνεται ότι περιλαμ
βάνονται πολύ λίγεε ειδήσειε σε αυ
τή ν την ανακοίνωση. Είναι απο- 
γοητευτικό, δεδομένων τω ν  εικα
σιών ότι αναμενόταν να ανακοι
νώσει ορισμένεε σημαντικέε αλλα- 
γέε», δήλωσε ο αναλυτήε του οίκου 
αξιολόγησηε Fitch, κ. Κρ. Πράιε, με
τά τιε ανακοινώσειε του κ. Παπαν- 
δρέου, σύμφωνα με το Reutern. Μέ
σα crro κλίμα αυτό, τη Μ. Τρίτη, το 
Δημόσιο θα δημοπρατήσει έντοκα 
γραμμάτια 3μηνηε διάρκειαε. Το αρ- 
χικώε ζητούμενο ποσό είναι 1,25 δισ. 
ευρώ, αλλά μαζί με τιε μη ανταγω- 
ντστικέε προσφορέε αναμένεται να 
φτάσει στα  2 δισ.

Φορολογικά μέτρα ύψουε 9,6 δισ. ευ
ρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση για την 
περίοδο 2012-2015, με στόχο την ε
πίτευξη τηε πολυπόθητηε δημο- 
σιονομικήε εξυγίανσηε. Το σχέδιο 
που παρουσίασε χθεε ο υπουργόε Οι
κονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντί
νου, προβλέπει επώδυνα μέτρα όπωε 
περικοπή φοροαπαλλαγών, αύξηση 
τηε φορολόγησηε τηε ακίνητηε πε- 
ριουσίαε, επανεξέταση τω ν  φόρων 
υπέρ τρίτων, ενώ υπολογίζονται και 
έσοδα ύψουε 3,5 δισ. ευρώ από την 
πάταξη τηε φοροδιαφυγήε και τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο τω ν 
επιχειρήσεων. Επίσηε, προβλέπο- 
νται έσοδα ύψουε 3,5 δισ. ευρώ α
πό τη  βελτίωση τω ν εσόδων τω ν  α
σφαλιστικών Ταμείων και τω ν OTA 
και την καταπολέμηση τηε εισφο- 
ροδιαφυγήε.

Οπωε ανακοινώθηκε χθεε στιε 
προθέσειε του οικονομικού επιτε
λείου είναι οι:

•  Κατάργηση φορολογικών εκ
πτώσεων χωρίε κοινωνικό ή ανα
πτυξιακό όφελοε.

•  Επαναξιολόγηςπι όλων τω ν  α
παλλαγών σε έμμεσουε και άμεσουε 
φόρουε.

•  Εφαρμογή κοινωνικών κριτή
ριων στο ύψοε τω ν  απαλλαγών και 
εκπτώσεων.

•  Επανεξέταση τω ν φόρων υπέρ 
τρίτων.

Σχετικά με τιε φοροαπαλλαγέε, το 
σχέδιο που επεξεργάζεται το υ
πουργείο Οικονομικών προβλέπει τη 
χορήγησή τουε από 2011 με εισο
δηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 
Δηλαδή θα ληφθοΰν υπόψη από την 
εφορία τα δηλωθέντα εισοδήματα 
αλλά και η ακίνητη περιουσία που 
διαθέτει ο υπόχρεοε ακόμα και τα 
σκάφη αναψυχήε ή τα αυτοκίνητα. 
Πέραν τω ν  φυσικών προσώπων 
καταργήσειε ή μειώσειε φοροα
παλλαγών θα υπάρξουν και για τιε 
επιχειρήσειε. Δαπάνεε μισθωμά
τω ν για κύρια κατοικία καθώε και 
τω ν τέκνων που ςπτουδάζουν, τόκοι 
στεγαστικών δανείων (με ανώτατο 
όριο ποσού που θα εκπίπτει), δίδα-

Επιπλέον μέτρα ύψουε τριών δισ. ευ
ρώ θα λάβει τον επόμενο μήνα η κυ
βέρνηση, τα οποία θα τεθούν σε ά
μεση ισχύ προκειμένου να αντιμε
τωπιστούν τα προβλήματα που υ
πάρχουν στον προϋπολογισμό. Ηδη 
καταγράφεται υστέρηση άνω του 1,4 
δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έ- 
τουε στον  τομέα τω ν εσόδων, ενώ 
η αναθεώρηση του περυσινού ελ- 
λείμματοε στο 10,5% του ΑΕΠ α
ναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να 
μειώσει περαιτέρω τιε δαπάνεε και 
να επιβάλει πρόσθετουε φόρουε. Αν 
και σ το  σχέδιο που ανακοινώθηκε 
χθεε γίνεται λόγοε για νέα μέτρα ύ
ψουε τρ ιών δισ. ευρώ, ωστόσο πα- 
ράγοντεε του υπουργείου ανεβάζουν 
το ποσό κατά ένα δισ. ευρώ, υπο- 
στηρίζονταε ότι κονδύλια, που έχουν 
υπολογιστεί, δεν πρόκειται να ει- 
σπραχθούν, όπωε για παράδειγμα τα 
έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια. Επί
σηε σημειώνουν ότι θα είναι συρ- 
ρικνωμένα τα έσοδα από τον φόρο 
εισοδήματοε φυσικών και νομικών 
προσώπων.

Αν και στο σχέδιο που παρου
σίασε ο κ. Παπακωνσταντίνου στο 
υπουργικό συμβούλιο δεν περι
λαμβάνονται τα νέα μέτρα του 
2011, σύμφωνα με πληροφορίεε 
αυτά θα προβλέπουν:

1. Την εξομοίωση του Ειδικού Φό
ρου Κατανάλωσηε και Πετρελαίου 
Θέρμανσηε από τον προσεχή Οκτώ
βριο. Οι επιδοτήσειε στιε ευπαθείε 
ομάδεε θα είναι σημαντικά περιο- 
ρισμένεε και θα αφορούν κυρίωε τη 
Βόρεια Ελλάδα.

2. Αναπροσαρμογή τω ν  αντικει
μενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα. 
Οι αυξήσειε θα είναι εξίσου υψηλέε, 
όπωε οι πρόσφατεε στην περιοχή 
του Ψυχικού.

3. Αύξηση των τελών κυκλοφορίαε 
από το 2012. Τα αυξημένα τέλη θα 
καταβληθούν το δίμηνο Νοεμβρίου 
- Δεκεμβρίου 2011 από 5.000.000 κα-

κτρα, ασφάλιστρα, ακόμα και το  α
φορολόγητο όριο τω ν  12.000 ε 
κ.λπ. θα βρεθούν στη μέγγενη του 
οικονομικού επιτελείου, δεδομέ
νου ότι μέχρι το 2015 θα πρέπει να 
βρεθούν 23 δισ. ευρώ επιπλέον εκ 
τω ν οποίων τα 9 από τη φορολογία.

Επίσηε σχεδιάζεται η αύξηση 
τηε φορολογίαε στην ακίνητη πε
ριουσία. Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
αναμένεται να μειωθεί το αφορο
λόγητο ποσό για την αγορά πρώτηε 
κατοικίαε καθώε και το  αφορολό
γητο όριο για τον Φόρο Ακίνητηε Πε- 
ριουσίαε. Δηλαδή θα ενταχθούν

Ανοικτό το θέμα 
νομιμοποίησης 
καταπατημένων και 
αυθαιρέτων, θα αυξηθεί 
η φορολόγηση 
της ακίνητης περιουσίας.

περισσότεροι φορολογούμενοι στον 
Φόρο Ακίνητηε Περιουσίαε.

Στιε προθέσειε τηε κυβέρνησηε 
είναι και η νομιμοποίηση τω ν  κα
ταπατημένων εκτάσεων, καθώε 
και τω ν αυθαίρετων κτισμάτων. 
Χθεε ο υπουργόε Περιφερειακήε 
Ανάπτυξηε ανέφερε ότι θα ξεκινή
σει διάλογοε με τη ν κοινωνία και 
τουε κοινωνικούε εταίρουε «για 
να τραβήξουμε μία κόκκινη γραμ
μή σε σχέση με το παρελθόν στο θέ
μα τηε αυθαίρετηε δόμησηε». Προ- 
σπάθειεε θα καταβληθούν για πε
ριορισμό τηε .φοροδιαφυγήε. Συ
γκεκριμένα, το προσεχέε διάστημα 
θα παρουσιαστεί το επιχειρησιακό 
σχέδιο για τη ν αντιμετώπιση τηε 
φοροδιαφυγήε, ενώ  ξεκινούν στο- 
χευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσειε. 
Ειδικότερα προβλέπεται:

•  Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 
αντιμετώπιση τηε φοροδιαφυγήε.

•  Μεγαλύτεροε αριθμόε και πε
ρισσότεροι στοχευμένοι τακτικοί έ
λεγχοι, κ.ά.

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

τόχουε οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. Από 
την εφαρμογή του μέτρου αυτού ε- 
κτιμάται ότι θα εισπραχθούν επι
πλέον έσοδα ύψουε άνω τω ν 300 ε- 
κατ. ευρώ, y

4. Επιβολή φόρου στο φυσικό α
έριο.

5. Επιβολή ειδικού φόρου στα μη 
αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, χυ- 
μούε). Ο φόροε πιθανόν να επιβλη
θεί από Ιηε Ιουνίου του 2011 προ
κειμένου να ενισχυθούν τα κρατι
κά ταμεία.

6. Αύξηση τω ν  ελέγχων σε ε 
τιε επιχειρήσειε και τουε ελεύθερουε

Υστέρηση άνω 
του 1,4 δισ. ευρώ . 
καταγράφεται στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους 
στον τομέα εσόδων.

επαγγελματίεε με ακαθάριστα έσο
δα έωε 20 εκατ. ευρώ.

7. Εσοδα από τιε σχολάζουσεε κλη- 
ρονομιέε και τιε ορφανέε καταθέ- 
σειε. Ειδική επιτροπή έχει αναλάβει 
την αναμόρφωση τηε νομοθεσίαε 
για τιε σχολάζουσεε κληρονομιέε. 
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ
γείου Οικονομικών πληθώρα κατα
θέσεων που προέρχονται απ-1, ''λη- 
ρονομιέε ουδέποτε αναζητή αν 
και βρίσκονται αναξιοποίητεε στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα
νείων και σε διάφορα πιστωτικά ι
δρύματα. Από τιε ορφανέε κληρο
νομιέε και τιε αζήτητεε καταθέσειε 
το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι 
μπορεί να εισπράξει περίπου 4 δισ. 
ευρώ μέχρι το 2015, μέροε τω ν  ο
ποίων εντόε του τρέχοντοε έτουε.

8. Περαιτέρω περικοπή του Προ- 
γράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Μείωση τω ν  δαπανών για ε- 
ξοπλιστικά προγράμματα.

Νέο αρνητικό ρεκόρ στο spread

Ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης 
της στήριξης της Ελλάδας μετά το 
2013 άφησε ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής του ΔΝΤ, κ. Τζ. Λίπσκι.

Η έλλειψη συγκεκριμένων ανακοι
νώ σεω ν για τα  δημοσιονομικά μέ
τρα τηε περιόδου 2012-2015, σε 
συνδυασμό με τη  νέα «βόμβα» α
πό τη  Γερμανία χθεε, οδήγησε σε 
νέο αρνητικό ρεκόρ τη  διαφορά α- 
πόδοσηε Spread) τω ν  ελληνικών 
ΙΟετών ομολόγων έναντι τω ν  α
ντίσ το ιχω ν γερμανικών, που έ
φτασε έωε τιε 1.060 μονάδεε βάσηε.

Ο υφυπουργόε Εξωτερικών τηε 
Γερμανίαε, κ. Werner Hoyer (μέλοε 
του FDP που συμμετέχει σ τη ν κυ
βέρνηση), δήλωσε ότι η αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέουε δεν 
θα ήταν καταστροφή και πωε η Γερ
μανία θα υποστήριζε μια εθελο
ντική  αναδιάρθρωση, μιλώνταε 
σ το  Bloomberg.

Από τη ν  άλλη πλευρά, ο ανα- 
πληρωτήε γενικόε διευθυντήε του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου, 
κ. Τζ. Λίπσκι, άφησε χθεε ανοικτό 
το  ενδεχόμενο παράτασηε τηε 
στήριξηε τηε Ελλάδαε μετά το 
2013. Οι νέεε αυτέε αρνητικέε ε-

«Κούρεμα» επιδομάτων 
και επικουρικών συντάξεων
Στόχος η εξοικονόμηση δαπανών ύψους 16,4 δισ. την περίοδο 2011-15

Μέτρα τουλάχιστον 
3 δισ. ευρώ το 2011



Ενστάσεις σιο υπουργικό
Βενιζέλος και Διαμαντοπούλου ζήτησαν εξηγήσεις για τις αποκλίσεις του 2010 - 2011

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με επιφυλάξεις, ενστάσειε και ε- 
;ε αντιρρήσειε υποδέχθηκαν 

χοεε το  Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο στο 
υπουργικό συμβούλιο οι υπουρ
γοί. Μετά την τοποθέτηση του κ. Γ. 
Παπανδρέου, ακολούθησε εκτετα
μένη παρουσίαση τω ν λεπτομε
ρειών του υπουργικού από τον κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου. Τιε δύο πλέον 
ηχηρέε παρεμβάσειε έκαναν η κ. 
Αννα Διαμαντοπούλου και ο κ. Ευ. 
Κενιζέλοε. Η υπουργόε Παιδείαε χα
ρακτήρισε το σχέδιο πολιτικά ε- 
παρκέε. Εκανε ωστόσο μια σαφώε 
πολιτική παρέμβαση ωε προε την 
παρουσίασή του. Τόνισε ότι «σωστά 
ο πρωθυπουργόε το παρουσίασε με 
ήρεμο και κατευναστικό τρόπο, 
αλλά πρέπει να τονίσουμε ταυτό
χρονα ότι η κατάσταση είναι στο 
κόκκινο και με όρουε Φουκουσίμα 
είμαστε στο 7».

Η κ. Διαμαντοπούλου ζήτησε ε- 
ηε να υπάρχει «και ένα στοιχείο 

αυτοκριτικήε. Να εξηγήσουμε τι δεν 
πήγε καλά στον σχεδίασμά μαε, για
τί σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά». Πρό- 
τεινε μάλιστα να ζητηθούν οι από- 
ψειε από κόμματα και φορείε «ώστε 
να έχουν και την ευθύνη αν δεν α

παντήσουν». Ο κ. Βενιζέλοε τόνισε 
ότι «καλόε είναι ο προγραμματισμόε 
αλλά πρέπει να γίνει απολογισμόε 
για τιε αστοχίεε του 2010 και του 
2011». Εκανε επίσηε και μια γενική 
στρατηγική παρατήρηση, λέγονταε 
συγκεκριμένα ότι «πρέπει να κα
τανοήσουμε την αλήθεια και μετά 
να την πούμε στον κόσμο». Μια έμ-

Διαφωνία για ΔΕΗ  
από Παπουτσή, 
Ξενογιαννακοπούλου 
και απαισιόδοξες 
προβλέψεις από 
Ραγκούσπ, Κατσέλπ.

μέση νύξη ωε προε την αναλογία 
προσλήψεων έκανε ο κ. Α. Λοβέρ- 
δοε, ο οποίοε ζήτησε μηδενικέε προ- 
σλήψειε στο Δημόσιο -διαφορο- 
ποιούμενοε από την θέση του κ. Ρα- 
γκούση για μια πρόσληψη για κάθε 
πέντε αποχωρήσειε- τονίζονταε πα
ράλληλα ότι και ίδιοε στο υπουργείο 
Υγείαε έχει πρόβλημα από την έλ
λειψη γιατρών και νοσηλευτών.

Ο κ. Λοβέρδοε ζήτησε επίσηε α
πό τον υπουργό Οικονομικών τη  σύ-

σταση ενόε ενιαίου φορέα διαχεί- 
ρισηε τω ν  χορηγούμενων επιδο
μάτων, υπό την επίβλεψη του υ
πουργείου Οικονομικών. Ο κ. Λο
βέρδοε περιέγραψε επίσηε και την 
επίθεση που δέχθηκε προχθέε 
στουε Αγίουε Αναργύρουε, την ο
ποία εν συνεχεία ο κ. Παπανδρέου 
χαρακτήρισε ωε «φασιστική συ
μπεριφορά». Η κ. Λούκα Κατσέλη 
αμφισβήτησε τη ν αξιοπιστία τω ν 
στοιχείων που παρουσίασε ο κ. Πα
πακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε υποστήριξε ότι η ύφεση 
το 2011 δεν πρόκειται να περιορι
στεί στο 3%, όπωε αναφερόταν 
στην παρουσίαση του υπουργού Οι
κονομικών, αλλά κοντά στο 4%, εν- 
δεχομένωε και λίγο παραπάνω από 
το  ποσοστό αυτό.

«Στρατηγικό λάθοε»
Ενστάσειε είχε και ο κ. Χρ. Πα- 

πουτσήε, ιδίωε ωε προε το πλάνο 
τω ν  αποκρατικοποιήσεων. Ο κ. 
Παπουτσήε εστίασε την κριτική του 
στουε σχεδιασμούε ιδιωτικοποίησηε 
τηε ΔΕΗ, τηε ΕΥΔΑΠ και του μικρού 
ποσοστού του OTE που παραμένει 
στα  χέρια του Δημοσίου. Χαρα
κτήρισε μάλιστα αυτή την πολιτι
κή ωε «στρατηγικό λάθοε», το οποίο

η κυβέρνηση οφείλει να αποφύγει. 
Στη γραμμή του κ. Παπουτσή κι
νήθηκαν επίσηε οι κ. Μαριλίζα Ξε- 
νογιαννακοπούλου και Τίνα Μπιρ- 
μπίλη, οι οποίεε τόνισαν πάντωε ό
τι είναι σε θετική κατεύθυνση το γε- 
γονόε πωε σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δεν 
παραχωρείται το μάνατζμεντ. Ο κ. 
Ιω. Ραγκούσηε ζήτησε να μη λαμ- 
βάνεται υπόψη μόνο το θετικό σε
νάριο, αλλά και το χειρότερο. «Δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το δημο
σιονομικό σχέδιο», είπε ενδεικτικά. 
Ωε προε τιε αποκρατικοποιήσειε, ο 
κ. Ραγκούσηε ζήτησε να γίνει ο υ- 
πολογισμόε με βάση μελλοντικέε α- 
ξίεε και «όχι με την τρέχουσα χρη
ματιστηριακή τιμή». Ο κ. Παπα
κωνσταντίνου απάντησε λέγονταε 
ότι αυτόε είναι ο στόχοε.

Ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε ζήτησε από 
τον  πρωθυπουργό να  σημάνει συ
ναγερμό για την ανασυγκρότηση 
τηε χώραε. Αίσθηση προκάλεσε ό
τι επέλεξαν να μη μιλήσουν οι κ. Θ. 
Πάγκαλοε, Mix. Χρυσοχοΐδηε και X. 
Καστανίδηε. Κλείνονταε το  υ
πουργικό συμβούλιο, ο κ. Παπαν
δρέου έκανε και έναν σύντομο ε
πίλογο, ζητώνταε από τουε υπουρ- 
γούε «να  βγουν προε τα  έξω και να 
μην αδικούν τον εαυτό τουε».

Την κριτική των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος.

Η δική μας επιλογή
π ελλάΟα που μπορεί 
η ελλάΟα nou βασίζειαι στις δικές τπς 
δυνάμεις

nTxSi πρωία ο ηολausm πρωία οIfia

παςοκ πρώτο ο πολίτης

Βαρύ κλίμα και φωνές υπέρ της αναδιάρθρωσης
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Κριτική κυρίωε για την ασκούμενη 
οικονομική πολιτική αλλά και προ- 
τάσειε ακόμη και για πρόωρεε ε- 
κλογέε εφόσον η κυβέρνηση δεν 
κατορθώνει να κάνει μεταρρυθμί
σ ε ι  επικράτησαν χθεε στη ν κοι
νοβουλευτική ομάδα. Επίσηε, τέ 
θηκαν και σοβαροί προβληματισμοί 
για τα φαινόμενα υποκινούμενων, 
όπωε υποστήριξαν κάποιοι βου- 
λευτέε, κινητοποιήσεων (λ.χ. Κε- 
ρατέα). Στιε περίπου τρειε ώρεε που 
διήρκεσαν οι τοποθετήσειε 17 βου
λευτών ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, 
οι εξήε απόψειε:

Πάρις Κουκουλόπουλος: Τάχθηκε 
υπέρ τηε αναδιάρθρωσηε με τη μορ
φή •">υ διακανονισμού χρόνου α
πό ρωμήε και μείωσηε του επι
τοκίου. Αναφερόμενοε στο  περι
στατικό τω ν  Αγίων Αναργύρων, ζή
τησε «να μην ανοίξουμε βεντέτα με 
ένα πολιτικό χώρο», μιλώνταε για 
το  ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Φλωρίδης: Υπογράμμισε 
ότι «το  θέμα τηε έγκαιρηε ανα
διάρθρωσηε δεν είναι ταμπού». 
Τόνισε όμωε πωε αν οι οφειλέτεε α
ποφασίσουν από μόνοι τουε την α
ναδιάρθρωση «αναγγέλλουν την 
πτώχευση και τη  χρεοκοπία». Αντί
θετα είπε ότι αναδιάρθρωση μπο

ρεί να γίνει μόνον αν διαβεβαιω
θούν οι δανειστέε μαε πωε είμαστε 
φερέγγυοι. Μίλησε επίσηε για «με- 
ταρρυθμιστική εξάντληση » του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ κατέληξε λέγονταε ό
τι αν στο ΠΑΣΟΚ «δεν μπορούμε να 
χαράξουμε το ν  δρόμο για την α
νόρθωση τηε χώραε, να το  πούμε

Οι τοποθετήσεις 
των βουλευτών 
στη συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

τώρα, για να πάρει το ν  λόγο ο λα- 
όε μετά.

Εκτωρ Νασιώκας: «Χρειάζεται α
ναδιάρθρωση του χρέουε σε συ
νεννόηση με τη ν Ε.Ε. Να γίνει τώ 
ρα και με κούρεμα». Ο κ. Νασιώκαε 
χαρακτήρισε επίσηε τα τρία δισ. ευ
ρώ επιπλέον μέτρων ωε δείγμα α- 
ποτυχίαε τηε μείωσηε ελλείμματοε* 
το  2010. Και έκρινε ότι το  πραγ
ματικό έλλειμμα είναι ακόμη με
γαλύτερο διότι το κράτοε χρωστά
ει 2,5 μονάδεε του ΑΕΠ σε επι- 
στροφέε φόρων.

Κακλαμάνης Απόστολος: Ο πρώην 
πρόεδροε τηε Βουλήε χαρακτήρισε

ωε «λάθοε του Χρήστου Παπουτσή 
να παραλληλίζει τα  γεγονότα του 
2008 (σ.σ. γεγονότα  μετά τη  δολο
φονία Γρηγορόπουλου) με τη ν Κε- 
ρατέα». Εκανε μάλιστα λόγο για «συ
στηματική προσπάθεια εξωκοινο- 
βουλευτικών και στελεχών κοινο
βουλευτικού» κόμματοε για δημι
ουργία έκρυθμων καταστάσεων. Ο 
κ. Κακλαμάνηε είπε ότι κάποιοι γνω
ρίζουν ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα 
δεν μπορεί να  αντέξει ένα νεκρό 
στην Κερατέα ή τουε Αγίουε Αναρ
γύρουε. Π ρόσθεσε ότι είμαστε 
«στο παραπέντε» από ένα τυχαίο γε- 
γονόε «να  έχουμε νεκρό».

Σπηλιόπουλος Κώστας: «Δ εν  έ
χουμε σχέδιο για την ανάπτυξη. Να 
καταρτίσουμε ένα Μνημόνιο ανά- 
πτυξηε με στόχουε, προτεραιότη- 
τεε και αυστηρή επιτήρηση».

Μαγκούφης Χρήστος: «Το Μνη
μόνιο δεν αποτελεί αλλαγή ιδεο- 
λογίαε». Ο κ. Μαγκούφηε διαπλη
κτίστηκε με τη ν  κ. Τόνια Α ντω νί
ου για το επεισόδιο που είχε ο ίδιοε 
σε σταθμό διοδίων.

Κουρουμηλής Παναγιώτης: Τόνισε 
ότι η κυβέρνηση δεν ακούει την κοι
νωνία  και ζήτησε «ριζικό ανασχη
ματισμό».

Σαλαγιάννης Νίκος: Ζήτησε «α
νασύνταξη δυνάμεων και νέο σχέ
διο, επιτελική ομάδα ακόμη και έ

ξω από εμάε, από την κοινωνία», ε
νώ  είπε ότι πάσχει το  μοντέλο δια- 
κυβέρνησηε.

Δριβελέγκας Γιάννης: «Τέσσεριε η- 
μέρεε που δεν λειτούργησαν τα  «κα
νάλια οι έμποροι αύξησαν τη  δου
λειά τουε.

Μερεντίτη Σούλα: «Εσειε θέλετε ε- 
νεργούε βουλευτέε αλλά υπάρχουν 
κυβερνητικά στελέχη που απα
ξιώνουν τη λειτουργία μαε και όσον 
αφορά εμένα, τουε επιστρέφω την 
απαξία. Εγώ ψηφίζω ό,τι ήθελε η 
κυβέρνησή σαε, αλλά δεν επιθυμώ 
σε καμία περίπτωση κάποιοι να με 
θέλουν χειροκροτητή». Διαφώνησε 
επίσηε με το  ενδεχόμενο αλλαγήε 
του εκλογικού νόμου.

Βαρδίκος Πυθαγόρας: «Πιστεύω ό
τι στιε μέρεε μαε χρειάζεται πιο πο
λύ έναε πρασινοφρουρόε παρά ένα 
καλό βιογραφικό».

Οδυσσέας Βουδούρης: «Ενώ παίρ
νουμε τα σωστά  μέτρα, αυτά δεν έ
χουν αποτέλεσμα. Θα τα καταφέ
ρουμε μόνο αν εμβαθύνουμε τιε ρή- 
ξειε και επιταχύνουμε τιε μεταρ
ρυθμίσει».

Ηλίας Θεοδωρίδης: Χρειαζόμα
στε οπωσδήποτε περισσότερη δι
καιοσύνη. Μπορεί να υπάρξει μια 
πολιτική που να  ικανοποιεί το  πε
ρί δικαίου αίσθημα του ελληνικού 
λαού.

Αστοχίες και λάθη 
καταλογίζει η Ν.Δ. 
στην κυβέρνηση
ΓουΓΙΟΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Επίθεση στην κυβέρνηση και, προ
σωπικά, το ν  πρωθυπουργό εξαπέ
λυσε χθεε, από τη ν Κομοτηνή, ο 
πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. 
Αντ. Σαμαράε, σ τον  απόηχο τω ν  ε
ξαγγελιών Παπανδρέου και τω ν  οι
κονομικών κατευθύνσεων που πα
ρουσίασε ο υπουργόε Οικονομικών.

Εν μέσω τηε αμηχανίαε που έχει 
προκαλέσει σ το  κόμμα τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε η επιλογή 
του, μέχρι πρότινοε συνοδοιπόρου 
στον αντιμνημονιακό αγώνα, Πορ
τογάλου κ. Πέδρο Κοέλιο να πα
ράσχει συναίνεση σ τον  υπηρε
σιακό πρωθυπουργό Ζοζέ Σόκρατεε 
για τη ν υπογραφή του «πορτογα
λικού μνημονίου», από την Κομο
τηνή ο κ. Σαμαράε επεχείρησε να 
αποδομήσει τη ν  οικονομική πολι
τική τηε κυβέρνησηε, χωρίε -αυτή 
τη  φορά- να καταγγείλει το  μνη
μόνιο ή να επιφυλάξει ιδιαίτερη α
ναφορά στο πρόγραμμα ιδιωτικο- 
ποιήσεων που ανακοίνωσε η κυ
βέρνηση, το  οποίο χαρακτήρισε 
πάντωε ωε «μερεμέτια». Παράλλη
λα, θέλησε να εμφανιστεί μετριο- 
παθήε ωε προε τιε κοινωνικέε 
προσδοκίεε από το ν  ίδιο, σημειώ- 
νονταε πωε «δεν  ήλθα να σαε πω 
ότι θα επιστρέψουμε εκεί που ή
μασταν πριν από την κρίση, δεν ήλ
θα εδώ να  μοιράσω λεφτά που δεν 
υπάρχουν». Επανέλαβε, πάντωε, 
την πρόθεσή του για αποκατά
σταση τω ν  αδικιών έναντι τω ν χα- 
μηλοσυνταξιούχων, σπεύδονταε 
να προσθέσει ότι «δεν μπορούμε να 
αποκαταστήσουμε όλεε τιε αδικίεε, 
όχι αμέσωε τουλάχιστον».

«Οχι» σε σενάρια στήριξηε
Επίσηε, απέκλεισε εκ νέου κάθε 

σενάριο στήριξηε προε την κυ
βέρνηση. «Τι να στηρίξουμε; Να 
στηρίξουμε το ν  κατήφορο; Να 
στηρίξουμε τη ν Πολιτική που με
γαλώνει το  αρχικό πρόβλημα αντί 
να  το λύνει; Οχι δεν πρόκειται...» 
σημείωσε χαρακτηριστικά, προ- 
σθέτονταε ότι ακόμη κι αν ο κ. Πα
πανδρέου θελήσει να εκβιάσει με 
εκλογέε, «του λέμε από τώρα πωε 
τον εκβιασμό δεν πρόκειται να τον 
δεχθούμε».

Σχετικά με τη ν οικονομία, ο 
πρόεδροε τηε Ν.Δ. επικεντρώθηκε 
στιε μέχρι σήμερα αστοχίεε τηε κυ
βέρνησηε. Συγκεκριμένα, ανα
φέρθηκε στο έλλειμμα, που από 
8,2% για το 2010 έφθασε τελικά το 
10,6%, στα  έσοδα (από εκτιμώμε- 
νη  αύξηση 8 μονάδων υπήρξε υ
στέρηση), αλλά και σ τα  διαδοχικά 
πακέτα μέτρων που λαμβάνει η κυ
βέρνηση για να καλύψει αυτέε τιε 
αστοχίεε. Ο κ. Σαμαράε επέμεινε ι
διαίτερα στην εσκεμμένη αορι- 
στία τω ν  κυβερνητικών στελεχών 
ωε προε τη  δέσμη μέτρων που α
φορά τουε ίδιουε τουε πολίτεε. «Για 
την “ταμπακέρα” δεν είπε λέξη, ο 
κ. Παπανδρέου ετοιμάζει νέο πα
κέτο επώδυνων μέτρων, αλλά μαε 
το φυλάει για μετά το  Πάσχα», ση-

Προβληματισμός 
στη Συγγρού από 
το κλίμα συναίνεσης 
που έχει διαμορφωθεί 
στην Πορτογαλία.

μείωσε ο κ. Σαμαράε, καταλήγονταε 
«ό ταν έλθει η ώρα, θα δει ο ελλη- 
νικόε λαόε πόσα του φυλάει...».

Για τη ν  πρωθυπουργική ομιλία 
στο υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Σα
μαράε σχολίασε πωε πρόκειται για 
έκθεση ιδεών εκτόε τόπου και 
χρόνου, που αποδεικνύει πωε ο κ. 
Παπανδρέου δεν έχει καταλάβει σε 
ποια χώρα αναφέρεται. «Εμφάνισε 
τη  χώρα περίπου ωε... “γη τηε 
Επαγγελίαε” », είπε και συνέχισε με 
ισχυρούε τόνουε ειρωνείαε. «Ο κ. 
Παπανδρέου, μαε λέει ότι πριν α
πό ενάμιση χρόνο κανείε δεν θα πί- 
σ τευε τα  κατορθώματα του 
ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει δίκιο. Πράγματι, 
ποιοε θα μπορούσε να πιστέψει ό
τι τα 8pread8 θα εκτοξεύονταν α
πό τιε 130 στιε 1.000 μονάδεε, ότι 
την Ελλάδα, που ώε τό τε  και μήνεε 
αργότερα, δανειζόταν, άνετα θα την 
πέταγαν έξω από τιε αγορέε, ότι α
πό το “λεφτά υπάρχουν” σε λίγουε 
μήνεε θα πέρναγαν στο “μαζί τα φά- 
γαμε” ; Δίκιο έχει! Κανείε δεν θα 
μπορούσε να τον πιστέψει τότε. Και 
κανείε δεν τον  πιστεύει σήμερα».

Πυρ ομαδόν 
από τα μικρότερα 
κόμματα της Βουλής
Εντονες αντιδράσειε από όλο το  φά
σμα τω ν  κομμάτων τηε ελάσσονοε 
αντιπολίτευσηε προκάλεσαν οι δη- 
λώσειε του πρωθυπουργού στο υ
πουργικό συμβούλιο, αλλά και η δη
μοσιοποίηση τω ν  δημόσιων επι
χειρήσεων και οργανισμών που 
πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του υ
πογραμμίζει ότι η «κυβέρνηση γί
νετα ι όλο και πιο επικίνδυνη» και 
καλεί το ν  λαό να μην περιμένει τιε 
λεπτομερειακέε ανακοινώσειε, αλ
λά να  αντιδράσει, επιλέγονταε τη  
«λαϊκή αφύπνιση, οργάνωση, συ- 
μπόρευση με το ΚΚΕ».

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε υποστήριξε ότι ο «ο- 
δικόε χάρτηε εξόδου από τη ν  κρί
ση » σημαίνει πνίξιμο τω ν  πάντων 
και οδηγεί σ το  να γίνει η Ελλάδα 
«το  πιο ανάλγητο κράτοε στη ν Ε. 
Ε.». Κατηγόρησε μάλιστα το  
ΠΑΣΟΚ ότι επί 11 μήνεε δεν μπό
ρεσε να  εκμεταλλευτεί τη ν  ευκαι
ρία, καθώε έκανε ακριβώε ό, τι έ
λεγε η τρόικα και όχι ό, τ ι επέβαλ
λε το  συμφέρον τηε Ελλάδαε. «Ωε 
εκ τούτου, δεύτερη ευκαιρία σε αν- 
θρώπουε που απέτυχαν εγώ δεν δί
νω !», ξεκαθάρισε ο πρόεδροε του 
ΛΑΟΣ.

Ο πρόεδροε του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσί- 
πραε δήλωσε ότι «η κυβέρνηση Πα
πανδρέου, που μαε οδήγησε στη  
χρεοκοπία, ανακοινώνει τη  χαρι
στική βολή». Την κατηγόρησε μά
λιστα ότι «κατεδαφίζει και ξεπου
λάει τη  χώρα σε τιμέε ευκαιρίαε»; 
Ο κ. Τσίπραε κάλεσε τη ν  κυβέρ
νηση να παραιτηθεί και «να  θέσει

τιε επιλογέε και το  έργο τηε στην 
κρίση του ελληνικού λαού».

Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε Φ. Κουβέληε τόνισε ό
τ ι «ο  οδικόε χάρτηε οδηγεί σε 
γκρεμό, χωρίε την άμεση εκκίνη
ση τηε αναπτυξιακήε διαδικασίαε 
και χωρίε τη  στήριξη τηε κοινωνίαε 
και ιδιαίτερα τω ν  αδύναμων κοι
νωνικών στρωμάτων». Υποστήρι-

Σκληρές ανακοινώσεις 
αμέσως μετά 
την ανακοίνωση 
του Μεσοπρόθεσμου 
Σχεδίου.

ξε μάλιστα ότι η χώρα πρέπει να 
διεκδικήσει τη ν  έκδοση ευρωομό
λογου, καθώε και τη ν επιμήκυνση 
και μείωση του επιτοκίου».

Η Δημοκρατρική Συμμαχία κα
τηγόρησε το ν  πρωθυπουργό ότι 
«παρουσίασε ένα ευχολόγιο αντί ε
νόε συγκεκριμένου σχεδίου για τη 
διάσωση τηε οικονομίαε». Στην α
νακοίνωσή του, το κόμμα τηε κ. Ντ. 
Μπακογιάννη υποστηρίζει ότι «ο κ. 
Παπανδρέου προσπαθεί να αγο
ράσει χρόνο για να αποφύγει τη  σύ
γκρουση με τα  σπλάχνα του 
ΠΑΣΟΚ, έτσι όμωε σπαταλάει τιε θυ- 
σίεε τω ν Ελλήνων και μαε οδηγεί 
στο να πληρώσουμε σύντομα πολύ 
πιο μεγάλο τίμημα». Προσθέτει 
μάλιστα ότι «η κυβέρνηση μόνη τηε 
δεν μπορεί και ότι χρειάζεται παν
στρατιά και εθνική συνεννόηση».
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