
Πρόσθετα μέτρα φέρνει το έλλειμμα του 2010
Εκλεισε στο 10,5% του ΑΕΠ αντί του 9,6% -  Νέες παρεμβάσεις 4 δισ. ευρώ φέτος για να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημονίου

Νέα μέτρα καλείται να λάβει η κυ
βέρνηση για να καλύψει τ «  α- 
ποκλίσε« που είναι βέβαιο ότι 
θα σημειωθούν σ τη ν  προσπά
θεια δημοσιονομικήε προσαρ- 

tis φ έ τ («  εξαιτίαε και του υ
ψηλότερου τω ν  προβλέψεων 
ελλείμματοε του 2010, που δια
μορφώθηκε στο 10,5% του ΑΕΠ, 
αντί του 9,6%. Σύμφωνα με ε
κτιμήσει, τα επιπλέον μέτρα θα 
φτάσουν περίπου στα  4 δισ. ευ
ρώ, αν και στο υπουργείο Οι
κονομικών εμμένουν στην πρό
σφατη τοποθέτηση του υπουρ
γού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ό
τι με τη  λήψη 3 δισ. ευρώ επι
πρόσθετων μέτρων θα «κλείσει» 
evms στόχων ο προϋπολογισμό« 
του 2011.

Ολα αυτά θα συζητηθούν με 
την τρόικα από την ερχόμενη ε
βδομάδα (έρχεται τεχνικό κλι
μάκιό ms). Θα οριστικοποιηθούν 
με τη ν έλευση τω ν  επικεφαλή5 
m s τρ ό π ο ι σ τ «  9-10 Μαΐου, ε- 
ΐ"'ο θα περιλαμβάνονται σε νο- 

χχέδιο που θα κατατεθεί ¿cos 
τΐ5 15 Μαΐου στη Βουλή.

Χθε5, η Ευρωπαϊκή Στατιστι
κή Υπηρεσία (Eurostat) ανακοί
νωσε τα στοιχεία για την πορεία 
του περυσινού ελλείμματοε. Το

2010 το έλλειμμα διαμορφώθη
κε τελικά στο  10,5% του ΑΕΠ ή 
στα 24,2 δισ. ευρώ, όταν ο στό- 
χο5 ήταν 9,5% του ΑΕΠ ή 22 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή, έκλεισε κατά 2,2 
δισ. ευρώ υψηλότερα από ό,τι υ
πολογιζόταν. Ωστόσο, αυτό δεν 
μεταφράζεται σε επιπλέον μέτρα 
ύψου$ 2,2 δισ. ευρώ για φ έπ «, 
αφού κάποιοι από τουε λόγουε 
που αύξησαν το περυσινό έλ
λειμμα ήταν μη επαναλαμβα
νόμενου χαρακτήρα και δεν ε
πηρεάζουν το  φετινό έλλειμμα 
(π.χ. αμυντικέ$ δαπάνε5). Αν 
και ξεκάθαρη εκτίμηση για το τι 
περνάει από τα 2,2 δισ. ευρώ στο
2011 δεν υπάρχει, εκτιμάταί ό
τι το μεγαλύτερο μέροβ του πο
σού αυτού θα πρέπει να καλυ
φθεί από νέα μέτρα φέττ«.

Εάν σε αυτό προστεθούν και 
οι αποκλίσε« του φετινού προ
ϋπολογισμού (ήδη η υστέρηση 
εσόδων και η υπέρβαση δαπα
νώ ν  στο πρώτο τρίμηνο έχουν 
δημιουργήσει μία «τρύπα» τηε 
τάξηβ του 1,6 δισ. ευρώ), τό τε  
το  ποσό τω ν  νέω ν  μέτρων που 
απαιτούνται εκτιμάταί ότι μπο
ρεί να ανέλθει ακόμα και στα  4 
δισ. ευρώ.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην

απόκλιση τω ν 2,2 δισ. ευρώ στο 
περυσινό έλλειμμα είναι:

1. Στην επιδείνωση στα  φο
ρολογικά έσοδα (0,6% του ΑΕΠ).

2. Η χειρότερη επίδοση τω ν α
σφαλιστικών ταμείων (0,5% του 
ΑΕΠ), λόγω τη$ μείωσηε τω ν  α
σφαλιστικών εισφορών και η ε-

Το μεγαλύτερο μέρος 
των νέων παρεμβά
σεων θα προέλθει 
από τον περιορισμό 
των δαπανών.
πιδείνωση στο οικονομικό α
ποτέλεσμα τω ν  νοσοκομείων 
(0,3% του ΑΕΠ). Τα ταμεία και 
τα  νοσοκομεία παρουσίασαν 
πλεόνασμα 3,12 δισ. ευρώ, το ο
ποίο όμα« είναι λογιστικό.

3. Η επιδείνωση στο ισοζύγιο 
τω ν  δήμων (0,25% του ΑΕΠ), 
που προήλθε εξαιτίαε τη5 απο- 
πληρωμή5 υποχρεώσεων προη
γούμενων ετών.

4. Η μεγαλύτερη τηε αναμε
ν ό μ ε ν έ  επ ίπ τω σέ π «  ύφεσηε, 
στο ΑΕΠ του 2010 (0,1% του

ΑΕΠ). Αντιθέτου, την άνοδο 
του ελλείμματς« περιόρισαν η 
βελτίωση τω ν  οικονομικών α
ποτελεσμάτων τω ν ΔΕΚΟ που ε
ντάχθηκαν στη  γενική κυβέρ
νηση (0,35% του ΑΕΠ) και η προ
σαρμογή σε εθνικολογιστική 
βάση τω ν δεδουλευμένων τόκων 
(0,3% του ΑΕΠ).

Από το  οικονομικό επιτελείο, 
πάντα«, επιμένουν ότι οι επι
πλέον παρεμβάσε« για φέτο5 
δεν θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευ
ρώ και παραπέμπουν σ τ «  ανα
κο ινώ σει που έγιναν για το Με
σοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο Σ τρατηγιια « (ΜΔΠΣ) 
2012-2015.

Το μεγαλύτερο μέρο5 τω ν  νέ 
ων παρεμβάσεων θα προέλθει 
από το ν  περιορισμό τω ν  δαπα
νώ ν  σε νοσοκομεία, ασφαλι
στικά ταμεία, δήμουε και ΔΕΚΟ 
και το υπόλοιπο από τη  μείωση 
τ έ  φοροδιαφυγή5 και τηε ει- 
σφοροδιαφυγήε.

Νέε5 περικοπέε, αλλά στο- 
χευμένεε αυτή τη  φορά σε κα- 
τηγορίε5 υπαλλήλων που ακόμα 
έχουν συμπληρώματος απο- 
δοχέ5 (υπερωρίε5, επιτροπέε 
κ,λπ.) αναμένονται σε Δημόσιο 
και ΔΕΚΟ που δεν αποκλείεται

να φτάσουν έα « και το  20%.
Επίσηε, θα δοθεί έμφαση 

στον  προγραμματισμό για την 
κατάργηση και συγχώνευση φο
ρέων. Αυτή τη  στιγμή είναι πε
ρίπου 1.500 και στόχθ5 είναι μέ
σα σε μία 5ετία να μειωθούν κα
τά  30-50% ώστε να εξοικονο
μηθεί περίπου 1 δισ. ευρώ από 
τα 2 δισ. ευρώ που «κοστίζουν» 
σήμερα στον  προϋπολογισμό.

Μέσα στα  μέτρα που έρχο
ντα ι είναι και η εφαρμογή του 
νέου ενιαίου μισθολογίου, αν 
και στο  υπουργείο εκφράζουν 
αμφιβολίε5 για το  εάν θα ε
φαρμοστεί από τ «  αρχέε Ιου
λίου. Η παροχή τω ν κοινωνικών 
επιδομάτων θα συνδεθεί με ει
σοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια.

Από τη ν πλευρά τω ν  εσόδων 
γύρω στο 1 δισ. ευρώ προβλέ- 
πεται να αποδώσει η προσπά
θεια αντιμ ετώ π ισή  τ έ  φορο- 
διαφυγήε φέτοε, ενώ στο  πρό
γραμμα υπάρχει η «τακτοποίη
ση» τω ν αυθαιρέτων, η επιβολή 
ειδικού φόρου κα τα νάλω σή  
σε μη αλκοολούχα ποτά και 
φυσικό αέριο, καθά« και η πε
ρικοπή τω ν  φοροαπαλλαγών.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Πώς προήλθε η απόκλιση ίου  στόχου
Το έλλειμμα του 2010 διαμορφώθηκε τελικά στο 10,5% του ΑΕΠ, 

έναντι 9,4% που προβλεπόταν
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ΓΪΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομικών

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2010

Αρχικός στόχος 9 ,4 0 %  

Επιβάρυνση '  1,10%

Τελικό μέγεθος 10,50%

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Καθημερινός έλεγχος αποδοτικότητας ίω ν εφοριών

Η γκρίζα πλευρά 
ιης ελληνικής 

οικονομίας

ίου ΑΕΠ)

Ποσά σε δισ. ευρώ
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(30% των εσόδων, 
έναντι 12% στην Ε.Ε.)

ΠΗΓΗ: Υπ. Ο ικονομ ικώ ν, ΣΕΒ, 0 0 Σ Α , ΔΝΤ, Παγκόσ μια Τράπ εζα , ΤτΕ. Ι0Β Ε , FATF, Δ ιεθ ν ή ς  Δ ια φ ά νεια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στην καθημερινή παρακολούθηση 
του έργου τω ν  εφοριών προχωρά- 
ει το υπουργείο Οικονομικών σε μια 
προσπάθεια να ενταθούν οι δράσε« 
για τη ν  αντιμετώπιση τ έ  φορο- 
διαφυγή3.

Την Πέμπτη, εκτόε απροόπτου, 
ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου θα παρουσιάσει το 
επιχειρησιακό σχέδιο καταπολέ-

Προβλέπεται 
η δημοσίευση των 
καταλόγων με όσους 
έχουν οφειλές άνω 
των 150.000 ευρώ.
μησηε τηε φοροδιαφυγήε, από το  
οποίο αναμένει έσοδα ή «  τάξηε του 
ενόε δισ. ευρώ φέτοε και 3,5 δισ. ευ
ρώ έα « το  2015. Στο οικονομικό ε
πιτελείο, πάντα«, ευελπιστούν ότι 
ο στόχο5 που τίθεται για το 2015 θα 
ξεπεραστεί.

Το νέο  σχέδιο για τη ν αντιμετώ
πιση τηε φοροδιαφυγήε θα πρό
κειται για μια συνεργασία τεσσάρων 
υπουργείων (Οικονομικών, Περι
φ έ ρ ε ια ^  Ανάπτυξή , Δικαιοσύνη 
και Προστασίαε του Πολίτη), σ το  
πλαίσιο μια5 συ ν το ν ισ μ ένα  προ- 
σπάθειαε τ α  κυβέρνησα  να αυ
ξήσει τα  δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με πληροφορίε5, το  
σχέδιο δεν θα περιλαμβάνει νέα μέ
τρα, αλλά έναν καλύτερο προ
γραμματισμό τω ν  ελέγχων και τ α  
εφαρμογήε τω ν  όσω ν έχουν ήδη 
ψηφιστεί. Στο πλαίσιο αυτό περι
λαμβάνεται και η παρακολούθηση 
σε καθημερινή βάση τ α  αποδοτι- 
κδπηχ« τω ν εφοριών αναφορικά με 
τη ν  είσπραξη ΦΠΑ, τω ν  απλήρω- 

7 τελώ ν κυκλοφορία5, τω ν  προ- 
ο αμων που δεν έχουν καταβληθεί

κ. λπ. Το σύστημα παρακολούθη
σ α  έχει ήδη ξεκινήσει από τ «  αρ- 
χέ5 Απριλίου και μέχρι σήμερα έ
χει καταγραφεί αύξηση εσόδων κα
τά  84 εκατ. ευρώ.

Ε π ίσα , θα υπάρχουν και ετήσι
οι στόχοι για τη  διενέργεια δειγ
ματοληπτικών ελέγχων, προώθηση 
τω ν  διασταυρώσεων που γίνονται 
μόνον ηλεκτρονικά, ενώ  σε εφαρ
μογή του νόμου θα προβλέπεται και 
η δημοσίευση τω ν καταλόγων με ό- 
σου3 έχουν οφειλέε άνω τω ν  
150.000 ευρώ.

Το ζητούμενο είναι η καλύτερη 
και ορθολογικότερη οργάνωση τω ν 
φοροελεγκτικών και φοροεισπρα-

κτικών μηχανισμών, καθά« αρμό
δια στελέχη αναφέρουν ότι σε θε
σμικό επίπεδο δεν υπάρχουν πολ
λά ακόμα να γίνουν.

Εν τω  μεταξύ, τ «  επόμενεβ ημέ- 
ρεε θα βρεθούν στο στόχαστρο του 
υπουργείου Οικονομικών περίπου 
10.000 επαγγελματίεβ που οι μέχρι 
στιγμήβ έλεγχοι τουβ έχουν βγάλει 
να είναι ασυνεπείβ με τ «  φορολο- 
γικέβ τουε υποχρεώσε«. Για τον λό
γο αυτό θα δημιουργηθούν ειδικέε 
ομάδεε, που θα πρέπει να έχουν κα
ταρτίσει τη ν  έκθεσή τουε με τα  α
ποτελέσματα τω ν  ελέγχων που θα 
έχουν διενεργήσει έα « τα  τέλη Σε
πτεμβρίου.

Χωρίς αστερίσκους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε 
χθες να μη δίνει ιδιαίτερη σημα
σία σιην αναθεώρηση του ελ
λείμματος για το 2010 κατά 1,1 
μονάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, ε 
νώ σε ερώτηση αν θα πρέπει να 
ληφθούν νέα μέτρα λιτότητας 
ηροκειμένου να καλυφθεί το 
χαμένο έδαφος, απάντησε ότι 
είναι «πρόωρο» να γίνουν υπο
θέσεις και παρέπεμψε στην α
ξιολόγηση της τρόικας στις αρ
χές Μαΐου και την εαρινή πρό
βλεψη της κομισιόν για τις ευ
ρωπαϊκές οικονομίες, η οποία 
θα ανακοινωθεί σιις 13 Μαΐου.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του επι
τρόπου Οικονομικών και Νομι
σματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν 
τόνισε ότι η Eurostat δεν διατη
ρεί από τον περασμένο Νοέμ
βριο την παραμικρή επιφύλαξη 
για την ποιότητα των ελληνικών 
στατιστικών στοιχείων. Η 
Eurostat επικύρωσε και δημοσί
ευσε χωρίς να κάνει την παρα
μικρή αλλαγή τα στοιχεία που 
της έστειλε η ΕΛΣΤΑΤ, δήλωσε 
χθες ο Αμαντέο Αλχαφαιγ. Επί
σης, ο εκπρόσωπος Τύπου ανα
φέρθηκε στο μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα ι
διωτικοποιήσετε ύψους 50 δισ. 
ευρώ, χαρακτηρίζοντας τα φιλό
δοξα και ενδεικτικά της αποφα
σιστικότητας των ελληνικών αρ
χών να εφαρμόσουν το πρό
γραμμα οικονομικής προσαρμο
γής. Τέλος, διέψευσε δημοσίευ
μα σύμφωνα με το οποίο ο Ευ
ρωπαίος επίτροπος θα επισκε- 
φθεί την Αθήνα στις αρχές 
Μαΐου, ηροκειμένου να δια
πραγματευτεί με την ελληνική 
κυβέρνηση ένα νέο Μνημόνιο.

Αύξηση εξαγωγών, μείωση 
εισαγωγών τον Φεβρουάριο

Εμπορευματικές συναλλαγές 
της Ελλάδας

Φεβρουάριος, ποσά σε εκατ. ευρώ

2010 2011 Μεταβολή %

Εισαγωγές-αφίξεις
εξαιρούμενων των 
πετρελαιοειδών και 
συμπεριλαμβανομένης 
της αξίας των πλοίων

3.102,4 2 .6 4 4 ,0 -14,8

Εξαγιογές-αποστολές
εξαιρούμενων των 
πετρελαιοειδών και 
συμπεριλαμβανομένης 
της αξίας των πλοίων

1.019,79 1.180,93 15,8

Εμπορικό ισοζύγιο
εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών και 
συμπεριλαμβανομένης 
της αξίας των πλοίων

-2 .082 ,6 -1.463,1 -29,7

ΠΗΓΗ: Ε λληνική  Στα τισ τική  Α ρχή  (ΕΛΣΤΑΤ)
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μείωση 29,7% σημείωσε το  έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
το ν  Φεβρουάριο του 2011 σε σχέ
ση με το ν  Φεβρουάριο του 2010, 
καθά « για ακόμη ένα ν μήνα αυ-

Καχά 29,7% υποχώρησε 
το έλλειμμα 
του εμπορικού 

ιζυγίου.
ξήθηκαν οι εξαγωγέε και μειώθη
καν οι εισαγωγέ5.

Ε ιδικότερα, σύμφωνα  με τα  
στοιχεία  τηε Ελληνική5 Στατιστι- 
κήε Αρχήβ (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική 
αξία τω ν  εισαγωγών-αφίξεων, χω- 
ρίε τα  πετρελαιοειδή, ανήλθε το ν  
Φεβρουάριο του 2011 σε 2.644 ε
κατ. ευρώ, έναντι 3.102,4 εκατ. ευ
ρώ το ν  Φεβρουάριο του 2010, πα- 
ρουσιάζονταε μείωση 14,8%.

Από τη ν  άλλη, η αξία τω ν  εξα- 
γωγών-αποστολών, χωρίε τα  πε
τρελαιοειδή, ανήλθε το ν  Φεβρου
άριο του 2011 σε 1.180,9 εκατ. ευ
ρώ ένα ντι 1.019,8 εκατ. ευρώ το ν  
Φεβρουάριο του 2010, παρουσιά- 
ζοντα3 αύξηση 1.5,8%.

Με βάση τα  παραπάνω, το  έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου,

χωρί3 τα  πετρελαιοειδή και συ- 
μπεριλαμβανομένηε τηε αξία3 τω ν  
πλοίων, διαμορφώθηκε το ν  Φε
βρουάριο του 2011 σε 1.463,1 εκατ. 
ευρώ από 2.082,6 εκατ. ευρώ το ν  
Φεβρουάριο του 2010, υποχωρώ- 
νταε κατά 29,7%.

Τη «μερίδα του λέοντο ε» σε 
ό,τι αφορά τουε εξαγωγικούε προ- 
ορισμού3 τω ν  ελληνικών προϊό
ν τω ν  εξακολουθούν να  κρατούν οι 
χώρεε-μέλη τηε Ευρωπαϊκό« Ενω- 
ση5. Σύμφωνα με τα  οτοιχεία  τηβ 
ΕΛΣΤΑΤ, τ ο ν  Φεβρουάριο του  
2011 η αξία τω ν  εξαγωγών προ5 τ «  
χώρεβ τη$ Ε.Ε. ανήλθε σε 880,2 ε
κατ. ευρώ (χωρίε τα  πετρελαιοει
δή) έναντι 701,5 εκατ. ευρώ το ν  ί
διο μήνα του 2010, σημειώνο- 
νταε αύξηση 25,5%. Από τη ν  άλ
λη, οι εξαγωγέε προε τ «  τρίτε5 χώ- 
ρε3 όχι μόνο είναι λιγότερεε, αλ
λά υποχώρησαν σε σχέση  με πέ
ρυσι, κατά 5,7%, καθά « διαμορ
φώθηκαν σε 297,9 εκατ. ευρώ 
το ν  Φεβρουάριο του 2011, έναντι 
315,9 εκατ. ευρώ το ν  Φεβρουάριο 
του 2010.

Α ντίσ τροφ η  είναι η εικόνα σε 
ό,τι αφορά τη ν  εξέλιξη  τω ν  εισα
γωγών. Ετσι, το ν  Φεβρουάριο του 
2011 οι εισαγωγέ5 από τη ν  Ε.Ε. υ
ποχώρησαν κατά 15,2% σε σχέση 
με ένα  χρόνο πριν, ενώ  οι εισα-

γωγέ3 από τρίτε3 χώρε3 αυξήθη
καν κατά 16,8%. Βέβαιο«, οι ει- 
σαγωγέε από τη ν  Ε.Ε. (1.782,3 ε
κατ. ευρώ) εξακολουθούν να  είναι 
υπερδιπλάσιεε σε σχέση με τ «  ει- 
σαγωγέ3 από τρίτε5 χώρεε (785,2 
εκατ. ευρώ).

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρου- 
αρίου 2011 η συνολική αξία τω ν  ε- 
ξαγωγών-αποστολών, χωρίβ τα  πε
τρελαιοειδή, ανήλθε σε 2.336,5 ε
κατ. ευρώ έναντι 1.944 εκατ. ευρώ 
το  αντίστοιχο δίμηνο του 2010, πα- 
ρουσιάζονταε αύξηση 20,2%.

Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγέε

μειώθηκαν κατά 17%, καθά « η α
ξία  tous ανήλθε το  δίμηνο Ια- 
νουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 σε 
5.118 εκατ. ευρώ έναντι 6.162,6 ε
κατ. ευρώ το  αντίσ το ιχο  δίμηνο 
του  2010.

Επομένα«, σύμφωνα με τα  στο ι
χεία m s ΕΛΣΤΑΤ, το  έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, xcopis τα  
πετρελαιοειδή, ανήλθε το  διά
στημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2011 σε 2.781,5 εκατ. ευρώ, ένα
ν τ ι 4.218,6 εκατ. ευρώ τη ν  αντί
στοιχη  περίοδο του  2010, υποχω- 
ponrtas κατά 34,1%.

«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοττοιημένο Νόμο 2190 /1 920  «Περί Ανω νύμω ν 
Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και 
Αξιοποίησης Ακινήτων» ( ε φ ε ξή ς  η « Ε τα ιρ ε ία » ), κα λεί το υ ς  
κ .κ . Μ ετό χ ο υ ς  τη ς  Ε τα ιρ εία ς  σε Τ α κτική  Γεν ική  Σ υ νέλευ σ η  τη ν  
19η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ στην Αθήνα, στο 
Ξενοδοχείο «Hilton», (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46), 
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί τω ν κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τω ν Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

από 1 Ιανουάριου 2010 έω ς 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές 
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τω ν Ορκωτών 
Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή τω ν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ο ρκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 
1 Ιανουάριου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

3. Εκλογή Ο ρκω τώ ν Ελεγκτώ ν για την εταιρική χρήση από 
1 Ιανουάριου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της 
αμοιβής τους.

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών τω ν μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190 /1920 .

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Κ.Ν. 2190 /1920 .
7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2011 δικαιούται να συμμετέχει 
και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών 
μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων 
(Σ,Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), 
κατά την 14η Μαΐου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά 
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης.
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. 
Συνεπ ώ ς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση 
ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση 
της Ε.Χ.Α.Ε.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 
μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των 
εν λόγω  δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση τω ν μετοχών 
του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, 
η οποία περιορίζει τη δυνατότητα  π ώ λησ ης και μεταβίβασης αυτώ ν 
κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία 
Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή 
δίνει δικαίωμα μίας ψήίζου.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν 
στη Γ ενική Συνέλευση και τω ν σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά 
γραφεία τής εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφ. Κηφισίας 
37Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στη 
Δ ιεύθυνσ η Δ ιαχείρ ισ ης Δ εδ ο μ ένω ν  Μ ετό χω ν και Ε π ενδ υ τώ ν  της  
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 
Ν. Ιωνία 142 34, τηλ .: 210 3523300, fax: 210 3523600) από όπου 
οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα 
καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, ο συνολικός 
αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και 
τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρο
νική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamda-deveiopment.net).

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

http://www.lamda-deveiopment.net


Πτώση τζίρου κατά 15% 
κατέγραψε η αγορά 
κατά το φετινό Πάσχα
Οι πωλήσεις ειδών ένδυσης και υπόδησης υποχώρησαν 
κατά 25%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση

Υποτονική ήταν η εμπορική κίνη
ση κα€ά τη  διάρκεια τηε φετινήε 
πασχαλινήε περιόδου, ακολουθώ- 
νταε τη ν πορεία βασικών δεικτών 
τηε ελληνικήε οικονομίαε, όπωε το 
ΑΕΠ και η ιδιωτική κατανάλωση, 
που υποχώρησαν κατά 4,5% φέτοε 
συγκριτικά με πέρυσι. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, που έχει συλλέξει το 
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρε
σιών τηε Εθνικήε Συνομοσπονδίαε 
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), η α
πώλεια του δώρου και οι μ ε ιώ σει 
σε μισθούε και συντάξεΐ3 είχαν ωε 
αποτέλεσμα την αγορά αγαθών και 
δώρων μικρότερηε αξίαε ανά τε
μάχιο από τουε καταναλωτέ3, πα
ρά τιε δελεαστικέε τιμέε στα  κα
ταστήματα. Ετσι, ο μέσοε όροε του 
πασχαλινού τζίρου εμφανίζεται 
φέτοε μειωμένοε κατά 15% συ
γκριτικά με πέρυσι, οπότε είχε κα
ταγράψει επίσηε απώλειεε τηε 
τάξεωε του 7%.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατέ
γραψαν οι πωλήσειε σε είδη έν- 
δυσηε και υπόδησηε, με το ν  τζίρο 
να υποχωρεί κατά 25% συγκριτι
κά με πέρυσι, με μόνη εξαίρεση τα 
παιδικά ρούχα και παπούτσια, ό
που η κίνηση μειώθηκε περίπου 
κατά 15%. Αε σημειωθεί ότι η α
γορά ένδυσηε εμφάνιζε ήδη από 
πέρυσι κάμψη τη3 τάξεωε του 
11% συγκριτικά με το  προηγού
μενο έτοε, ενώ κινείται εδώ και μή- 
νεε σε καθεστώε προσφορών και 
εκπτώσεων, σε μια προσπάθεια να 
δελεάσει τουε διστακτικούε κα- 
ταναλωτέ3. Σύμφωνα με εκπρο- 
σώπου3 τηε αγοράε, κάποιεε α- 
ντιστάσειε εμφάνισαν οι οργανω-

μενεε αγορεε, οπωε τα  πολυκατα
στήματα και τα εμπορικά κέντρα 
που δείχνουν να κερδίζουν μερί
δια έναντι τω ν  μεμονωμένων κα
ταστημάτων. Πάντωε, ακόμη και 
στα  κατ’ εξοχήν εποχικά, παρα
δοσιακά είδη όπωε οι λαμπάδεε, ο 
τζίρο3 εμφάνισε κάμψη τηε τάξε- 
03 του 10% φέτο3, ενώ αξίζει να 
επισημανθεί ότι ανάλογεε απώλειεε 
είχαν καταγραφεί και πέρυσι.

Στα είδη διατροφήε ο τζΐροε μει
ώθηκε 11% φέτοε, έναντι κάμψηε 
5,5% πέρυσι, ενώ στα οικιακά εί
δη οι απώλειε3 άγγιξαν φέτοε το

Αντιστάσεις στην πτώ
ση εμφάνισαν τα πο
λυκαταστήματα και τα 
εμπορικά κέντρα, που 
κερδίζουν μερίδια έ
ναντι των μεμονωμέ
νων καταστημάτων.
20%, έναντι 13% πέρυσι. Σύμφω
να με τα στοιχεία τηε ΕΣΕΕ, τα μό
να θετικά στοιχεία τηε φετινήε πα- 
σχαλινήε περιόδου είναι ότι το πα
σχαλινό τραπέζι ήταν φέτοε κατά 
4%-5% φθηνότερο από πέρυσι, χά- 
ριε στιε προσπάθειεε τω ν εμπόρων 
να συγκρατήσουν τιε τιμέε. Επι
πλέον, όπωε προκύπτει από τα 
στοιχεία, καταναλώθηκαν περισ
σότερα εγχώρια προϊόντα, παρά 
τη ν  αύξηση του κόστουε τηε α- 
γροτικήε και κτηνοτροφικήε πα-

ραγωγή3, ενώ οι καθιερωμένοι έ
λεγχοι, «από το χωράφι ώε το ρά
φι», έδειξαν ότι φέτοε παρατηρή
θηκαν λιγότερα περιστατικά πα- 
ραβατικότηταε στην ελληνική α
γορά.

Σημειώνεται ότι και στα  παι
χνίδια καταγράφηκε φέτοε κάμψη 
περί το  10%, ενώ σύμφωνα με εκ- 
προσώπουε τηε αγοράε, η κατά
σταση είναι πολύ δυσμενέστερη 
στην περιφέρεια. Ειδικότερα, η 
μείωση του μέσου όρου απόδειξηε 
στα παιδικά είδη και τα παιχνίδια, 
παρά τη συγκράτηση τω ν τιμών εκ 
μέρουε τω ν  εμπόρων, αναδεικνύ- 
ει ανάγλυφα την δεινή θέση στην 
οποία έχει περιέλθει ο εμπορικόε 
κόσμοε, αφού τα  είδη αυτά απο
τελούσαν διαχρονικά τιε εξαιρέσει 
σ τον  «κανόνα τη3 κρίσηε», δια- 
τηρώνταε τη  δυναμική τουε. Απο
τέλεσμα τηε κατάστασηε αυτήε εί
ναι η ενδυνάμωση τω ν μεγάλων α
λυσίδων, οι οποίε3 έχουν τη  δυ
νατότητα  να επεκτείνουν τα δί
κτυά τουε ειε βάροε τω ν  μικρότε
ρων που βρίσκονται περισσότερο 
ευάλωτοι στη  δυσμενή συγκυρία. 
Σε κάθε περίπτωση, η απογοη- 
τευτική  εμπορική κίνηση συ
μπιέζει ακόμη περισσότερο τα 
περιθώρια κερδοφορίαε τω ν  ε
μπόρων. Πλέον, ο Μάιοε φαντάζει 
μακρύε, μέχρι την έναρξη τηε ε- 
πίσημη3 θερινήε εκπτωτικήε πε
ριόδου και αρκετοί είναι οι επι- 
χειρηματίεε που θα επιλέξουν να 
προχωρήσουν σε δεκαήμερα προ
σφορών προκειμένου να «γεφυ- 
ρώσουν» το  χρονικό κενό.

ΜΑΙΡΗ ΛΕΜΠΕΣΗ

Απώλειες
στον

πασχαλινό
τζίρο

2011, μεταβολή σε σχέση 
με το 2010 

%

Είδη
διατροφής

Οικιακά
είδη

Ενδυση/
Υπόδηση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παιδικά ρούχα/ 
παπούτσια

Είδη Δώρων/ 
Λαμπάδες/ 
Παιχνίδια

Αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα
Η Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου επισημαί
νει ότι συγκεκριμένες παράμε
τροι επηρέασαν φέτος τις αγο
ραστικές συνήθειες και την ε 
μπορική κίνηση, οδηγώντας 
τους σχετικούς δείκτες σε πε
ραιτέρω συρρίκνωση. Ειδικό
τερα, η ιδιωτική κατανάλωση 
παρουσίασε κάμψη 4,5% ένα
ντι 2,2% πέρυσι, η ανεργία έ
φτασε το 15,1% έναντι 11,3%, 
ενώ οι μέσες ακαθάριστες α
ποδοχές των εργαζομένων εμ
φανίζονται μειωμένες κατά 
7,7% συγκρινόμενες με το 
προηγούμενο έτος. Υπογραμ
μίζει, επίσης, ότι ένας στους

δύο Ελληνες έχει υποστεί 
δραματική μείωση εισοδήμα
τος, περί τα 850.000 άτομα εί
ναι άνεργοι, ενώ 1.200.000 ά
τομα βρίσκονται σε κατάσταση 
ανέχειας. Είναι ενδεικτικό, μά
λιστα, ότι τα στοιχεία αυτά α
ποκτούν ιδιαίτερη διάσταση ε 
άν υπολογιστεί ότι το φετινό 
Πάσχα συνέπεσε με την επέ
τειο ενός έτους από την υπο
γραφή της συμφωνίας στήρι
ξης που απέτρεψε τη χρεοκο
πία της χώρας. Ετσι, σύμφωνα 
με τους εκπροσώπους των ε 
μπόρων, το μέλλον παραμένει 
θολό για τις λιανικές πωλή- 
σεις.

Ξοδέψαμε λιγότερα φέτος στις διακοπές μας σε σχέση με πέρυσι

«Η πληρότητα στις μονάδες όπου υπάρχει οδική πρόσβαση ήταν κατά 
μέσο όρο στα ίδια επίπεδα με πέρυσι», σημειώνουν ξενοδόχοι, όμως «οι 
τιμές ήταν χαμηλότερες, κάτι το οποίο είναι λογικό λόγω της κρίσης».

Του  ΣΤΑΘ Η  ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Λιγότερα χρήματα ξόδεψαν κατά 
τη  διάρκεια τω ν  πασχαλινών 
διακοπών οι Ελληνεε σε σχέση με 
τιε προηγούμενεε χρονιέε.

Αυτό διαπιστώνει ο πρόεδροε 
τηε Πανελλήνιαε Ομοσπονδίαε 
Ξενοδόχων, κ. Γιάννηε Ρέτσο3, το- 
νίζονταε ότι περισσότερο απ’ ο
ποιαδήποτε άλλη χρονιά οι Ελλη- 
νε3 προχώρησαν σε κρα τή σει 
τελευταίαε στιγμή3. «Ξόδεψαν ό
σα χρειάζεται και φαίνεται ότι τε
λείωσε η περίοδοε τηε αφθονίαε 
και τηε υπερκατανάλωσή», επι
σημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Ρέ- 
τσο3. Enions, υποστηρίζει ότι «οι 
πληρότητε3 cras μονάδεε που υ
πάρχει οδική πρόσβαση όταν κα
τά  μέσο όρο στα  ίδια επίπεδα με 
πέρυσι». Ομωε, συνεχίζει «ο ι τι
μέε ήταν χαμηλότερεε, κάτι το ο
ποίο είναι λογικό λόγω ms Kpions, 
σε μια περίοδο που αφορά κατ’ ε
ξοχήν το ν  εσωτερικό τουρισμό».

«Εμειναν αδιάθετα δωμάτια σε 
ξενοδοχεία, όταν άλλεε χρονιέε 
γέμιζαν ένα δεκαήμερο πριν από

το  Πάσχα», αναφέρει ο πρόεδροε 
τηε Ενωσηε Ξενοδόχων Κέρκυραε 
κ. Τάκηε Μπράμοε. Ωε χαρακτη
ριστικό στοιχείο τη3 κρίσηε προ
σθέτει τη  μείωση του αριθμού 
τω ν  πούλμαν, η οποία ή ταν εμ- 
φανήε στο νησί. Πάντωε, με δε
δομένη την οικονομική κρίση δη

λώνει ικανοποιημένοε από την 
προσέλευση του κόσμου στην 
Κέρκυρα.

Η πτώση ξεπέρασε σε ποσοστό 
το  20% στα  ξενοδοχεία του Ηρα
κλείου, επισημαίνει ο πρόεδροε 
τηε Ενωσηε Ξενοδόχων Ηρα
κλείου κ. Ανδρέαε Μεταξάε. Προ

σθέτει ότι «αν κανείε υπολογίσει 
ότι άνοιξε, περίπου, το  40% τω ν  
ξενοδοχείων τηε περιοχήε, που εί
ναι λιγότερα από πέρυσι, η μεί
ωση είναι ακόμη μεγαλύτερη α
πό πέρυσι». Την κάμψη ο κ. Με
ταξάε αποδίδει και στο γεγονόε 
ότι η Κρήτη επιβαρύνεται από το 
κόστοε τηε μετακίνησηε ακτο
πλοϊκοί ή αεροπορικοί. Σε ό, τι 
αφορά τιε τιμέε τω ν ξενοδοχείων 
παρέμειναν στα  ίδια επίπεδα με 
πέρυσι, καταλήγει ο πρόεδροε 
τω ν  ξενοδόχων Ηρακλείου.

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κι
νήθηκε η προσέλευση του κόσμου 
στο Πήλιο την πασχαλινή περίο
δο, αναφέρει ο πρόεδρο3 τη3 
Ενωσηε Ξενοδόχων Μαγνησία3 κ. 
Κώσταε Λεβέντηε, επισημαίνονταε 
ότι ο τζΐροε τω ν ξενοδοχείων μει
ώθηκε κατά, περίπου, 20%. Οπωε 
εξηγεί, «η μείωση οφείλεται στην 
πτώση των τιμών που αποφάσισαν 
να κάνουν οι ξενοδόχοι για να δια
τηρήσουν το Πήλιο στιε προτι
μ ή σ ε ι τω ν Ελλήνων».

«Σε ποσοστό μεταξύ 65% και 
70% κινήθηκε η πληρότητα στα

70 ανοιχτά ξενοδοχεία τηε Χαλ- 
κιδικήε τη ν  περίοδο του Πά
σχα», σημειώνει ο πρόεδροε τηε 
Ενωσηε Ξενοδοχείων τηε περιο- 
χή3 κ. Γρηγόρηε Τάσσιοε. Πρό
κειται για 35 ξενοδοχεία που ά
νοιξαν λόγω τηε πασχαλινήε πε
ριόδου καθώε τα  άλλα έχουν 
12μηνη λειτουργία. Ο κ. Τάσσιοε 
τόνισε ότι το  ποσοστό τω ν  πλη
ροτήτων ήταν ικανοποιητικό αν 
αναλογιστούμε τη ν οικονομική 
συγκυρία και το  γεγονόε ότι ε- 
πετεύχθη με μεγαλύτερη συμβολή 
τηε ελληνικήε αγορά3.

«Δ εν  πέρασε το  50% η πλη
ρότητα στα  ανοιχτά ξενοδοχεία 
τηε Πάρου», αναφέρει ο πρόεδροε 
τηε Ενωσηε Ξενοδόχων του νη 
σιού κ. Τάκηε Αμπατζήε, ενώ οι 
περισσότερεε μονάδεε παρέμει- 
ναν κλειστέ3. Η πτώση τηε πλη- 
ρότηταε κατά το ν  κ. Αμπατζή ο
φείλεται στην οικονομική κρίση, 
αλλά και στο  γεγονόβ ότι δεν υ
πήρχαν διαθέσιμα ακτοπλοϊκά ει
σιτήρια τα  οποία είχαν φροντίσει 
να αγοράσουν εγκαίρου όσοι έ
χουν σπίτια στο νησί.

Εορταστική άνοδος 
5% στην αγορά 
ηλεκτρικών ειδών
Τ ης ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αύξηση 5% παρουσίασε η ζήτηση για ηλεκτρικά και ηλε
κτρονικά προϊόντα λόγω τω ν  εορτών του Πάσχα. Η αγορά 
δεν δείχνει ευχαριστημένη απ’ αυτήν τη ν αύξηση γιατί, ό- 
ncos εξηγούν στελέχη ms, οι πωλήσειε είναι ελαφρώε ι 
λΰτερεε από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, που όμωε,. 
ταν το  χειρότερο στην ιστορία του κλάδου.

Ομωε και το  φετινό πρώτο τρίμηνο, οι επιδόσειε ή ταν α- 
| πογοητευτικέ3, καθώε ο κλάδοε τω ν  ηλεκτρικών συσκευ- 
| ώ ν παρουσίασε κάμψη m s τάξηε του 32%.

0  Απρίλιοε του 2010, crns αρχέε του οποίου γιορτάστηκε 
| πέρυσι το Πάσχα, ήταν ο χειρότεροε μήναε, όχι μόνο του έ- 

τουε αλλά και τηε δεκαετίαε, καθώε υποχώρησε κατά 20% σε 
σχέση με τον ήδη «συγκρατημένο» Απρίλιο του 2009. Η πτώ
ση αυτή είχε συμπέσει με 
τα σενάρια που έφεραν 
τότε την Ελλάδα ολοένα 
και πιο κοντά στην τρόικα.
Ομωε ακόμη έναε λόγοε 
συρρίκνωσε δραματικά τιε 

{ πωλήσειε του περσινού 
Απριλίου. Πρόκειται για 

| την πολύ καλή πο ρεία κα
ί τά τον Μάρτιο του 2010, 

στη διάρκεια του οποίου οι 
ί καταναλωτέε προσπαθούσαν να προλάβουν να πραγματο

ποιήσουν τιε αγορέε τουε με χαμηλότερο ΦΠΑ, ο οποίοε 
χε ανακοινωθεί ότι θα αυξηθεί. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μία 
αύξηση άνω του 35%.

Ο Μάρτιοε του 2011, συγκρινόμενοε με το ν  πολύ καλό 
αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσιάζει κάμψη έωε και 50%.

Αυτοί οι παράγοντεε προκάλεσαν μόνο μικρή ανακούφιση 
στην αγορά τω ν  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
η οποία αυτήν τη ν  περίοδο απειλείται από «κανόνια» και 
από προσφυγέε στο  άρθρο 99, όπωε στην περίπτωση τηε 
Expert, ή από εταιρείεε που βρίσκονται σε κρίσιμη κατά
σταση, όπωε του συνεταιρισμού ΣΕΗΟΣ Euronics.

Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσίασαν οι τηλεοράσειε, καθώε 
η πλειονότητα τω ν  τηλεοράσεων (καλέε μάρκεε brands στιε 
32 ίντσεε) πωλούνταν από 350 έωε 400 ευρώ, προσελκύο- 
νταε έτσ ι το  αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι ηλεκτρικέε κουζίνεε, αν και παραδοσιακά παρουσιά
ζουν αυξημένη ζήτηση κατά την περίοδο του Πάσχα, εφέτοε 
κινήθηκαν πτωτικά. Αντιθέτωε, ανοδικά κινήθηκαν οι πω- 
λήσειε πλυντηρίων ρούχων. 
dliakopoulou@kathimerini. gr

I Διαγοινισμός για 
μαρίνα Βουλιαγμένης

Το «πράσινο φως» έδωσε η διοίκηση τηε Ελληνικά Τουρι- 
I στικά Ακίνητα (ΕΤΑ) για να προχωρήσει ο διαγωνισμόε εκ- 

μίσθωσηε m s μαρίναε Βουλιαγμένηε στη δεύτερη φάση, με 
τη  συμμετοχή και τω ν  επτά εταιρειών ή κοινοπραξιών ε
ταιρειών, που κατέθεσαν αιτήσειε εκδήλωσηε μη δεσμευ- 

I τικού ενδιαφέροντοε. Οι εταιρείεε ή οι κοινοπραξίεε εται
ρειών που προχωρούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
για τη ν 40ετή εκμίσθωση τηε μαρίναε έχουν ωε εξήε:

1) 1&Ρ-ΑΒΑΞ A. Ε., 2) Ενωση «Μοχλόε A. Ε. - Πόρτο Καρ- 
ράε A. Ε.», 3) Lamda Development S. A., 4) Ολύμπικ Μαρίν 
A. Ε. 5) Ενωση «Folli Follie Group - Setour Service Touristik 
A. S.» 6) Αστήρ Παλάε Βουλιαγμένηε ΑΞΕ, 7) Ενωση 

( «Ακτωρ Παραχωρήσειε A. Ε. - Κόσμοε Γιώτινγκ Ελλάε A. Ε.». 
Η μαρίνα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 103 σκαφών. Ο α- 

νάδοχοε δύναται να προβεί με δαπάνεε του σε έργα προε ε
νίσχυση τηε προστασίαε που παρέχεται στα ελλιμενιζόμενα 
σκάφη, την ανακαίνιση των υποδομών τηε θαλάσσιαε και χερ- 
σαίαε ζώνηε, την αύξηση τηε χωρητικότηταε τηε μαρίναε.

Εξάλλου, η διοίκηση τηε ΕΤΑ ακύρωσε το ν  διαγωνισμό 
που ήταν σε εξέλιξη για τη ν  εκμίσθωση έκτασηε 172.765 
τ. μ. με τη ν  επωνυμία «Κτήμα Καλών Νερών», η οποία βρί
σκεται στιε ακτέε του Παγασητικού Κόλπου σε απόσταση, 

I περίπου, 15 χλμ. από τον Βόλο. Παράλληλα, έλαβε απόφαση 
επαναπροκήρυξηε του διαγωνισμού σε μία φάση αντί για 

I δύο, που προβλεπόταν στην προηγούμενη διαδικασία. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε και σ το ν  νέο  διαγωνισμό ο χρόνοε 
εκμίσθωσηε θα είναι 50 χρόνια και θα ζητείται η δημιουργία 
ξενοδοχείου, τουλάχιστον, 4 αστέρων και ελάχιστηε δυ- 
ναμικότηταε 100 κλινών.

ΣΤΑΘΗΣ Κ0ΥΣ0ΥΝΗΣ

Αηογοητευτικές 
ήταν οι επιδόσεις 
του κλάδου τον περ
σινό Απρίλιο καθώς 
και το πρώτο τρίμη
νο του 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΈΚεΠις ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κωνσταντινουπόλεως 49,118 55 Αθήνα 
Τηλ. 210-34.03.200, Fax: 210-34.03.270 
e-mail: info@ekepis.gr. www.ekepis.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜ ΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ν.Π.Ι.Δ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»
Αριθμ. Διακήρυξης 36Α/2011

Βάσει της:
με αριθμ. 590 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, σχετι
κά με ή ν  έγκριση εκ νέου Διενέργειας, του Τεύχους Επαναπροκήρυξης και 
της Περίληψης του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδό- 

για το ως ανω έχου ς ανω έργο.

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης 
Κωνσταντινουπόλεως 49, Αθήνα - Τ.Κ. 118 55 
Τηλέφωνο: 210-34.03.200, fax: 210-34.03.270
Κατηγορία και Περιγραφή' ..
Κατηγορία 8: Υπηρεσίες Ερευνας κ 
(CPV 73300000-5).

ι Ανάπτυξης. Αριθμός αναφοράς CPC 85

; Διαγωνισμός με κρπ 
ικονομικη άποψη προσ 
ιλουθεί τη διαδικασία

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

σύμφωνα 
Δ. 60/2007.

με τις  διατάξεις του

α) Ανοικτός Δημόσιος , . ι 
συμφερουσα απο οικονομική ο 

β) 0  διαγωνισμός ακολουθεί τη ΐ
Π.Δ. 118/2007 και συμπληρωματικά του Π.Δ. 6 

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμέτοχης στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοι
νοπραξίες ή ενώσεις τους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που αποδεδειγμέ
να λειτουργούν νόμιμα και έ^ουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμενη 
γνώση και σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την τελευταία τριετία, 
σε υλοποίηση αναλογών μελετητικών έργων.
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 
Κωνσταντινουπόλεως 49, Αθήνα - Τ.Κ. 118 55 
Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 0  υποψή
φιος ανάδοχος θα υποβάλει προσφορά για το  σύνολο του έργου.

Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τέυ^ος της Διακήρυξης α
πό το  Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης, Κωνσταντινου
πόλεως 49, Αθήνα - Τ.Κ. 11 885 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ekepis.ar (Νεα/Προκηρύξεις). <
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
α) Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΚΕΠΙΣ με καταληκτι

κή ημερομηνία την 30ή Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. 
β) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο 

πρωτόκολλο του ΕΚΕΠΙΣ 
υποβολής των προσφορι 
φθούν υπόψη οι προσφορές 
φθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο 

γ) Οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, 
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών (ημερομηνία διενέργει

ας διαγωνισμού)
α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν εξουσιοδο

τημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, 
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31η Μαΐου 2011, ημέρα Τρί

τη και ώρα 11 π.μ. στο ΕΚΕΠΙΣ.
11. Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη

Μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενό(; 
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (121.951,22 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ).

12. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρεπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή από 
αναγνωρισμένη Τράπιζα ή άλλο πιστωτικό Ιδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλαδα ή αντίστοιχο οργανισμό άλλης χώρας, η με ισόποσο γραμμάτιο του Τα
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5 % του Προϋπολογισμού του έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι ποσού 7.500 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή 
πρέπει να εκδίδεται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου 
Μάθηαηςκαιναέχει ισχύ τουλάχιστον 2 μήνες μετά το  ̂ ρονο λήξης ισχύος της 
προσφοράς. Το ποσο της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται, είτε με 
μια είτε με άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία φυσι
κών ή νομικών προσώπων, η εν λογω εγγύηση συμμέτοχης στον διαγωνισμό 
θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοι-

ο του ΕΚΕΠΙΣ.

13. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου
Το έργο συγχμηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκε
κριμένα στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις», κα- 
θιίχ; και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης 
Πραξης«Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δ.Β.Μ.».

14. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχυουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 
(120) ήμερες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέρ
γειας του διαγωνισμού.

15. Περιγραφή Εργου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελετης, που θα καταγραφεί και 
θα αναλύει το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης, όπως δια
μορφώνεται στο νέο περιβάλλον της διά βίου μάθησης, θα προσδιορίζει τη 
μεθοδολογία μετατροπής του επικαιροποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμ
ματος σε εθνικό πλαίσιο π 
φή σπονδύλων (modular) \ 
γραμμάτων εκπαίδευσης σ

το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία μαΤ0ς σε εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη μορ
ών, με ευθυνη του προσφεροντος. Δεν θα λη- φή σπονδύλων (modular) και θα καθορίζει τις  εθνικες προδιαγραφές των προ-
ρες που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλα δεν ε- γραμμάτων εκπαίδευσης στο τεύχος ρπαναπροκήρυξης με αριθμό 36Α/2011.

Αθήνα, 20-04-2011 
0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤ0ΓΛ0Υ

ttáxEZriA

Στα δύο δια δολάρια ανέρχονται οι παραγγελίες 
νέων πλοίων από Ελληνες εφοπλιστές το πρώτο τρίμηνο

Οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν υπογράψει συμφωνίες για 29 πλοία. Πρώτα 
στις προτιμήσεις τους παραμένουν τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτί
ου και ακολουθούν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Του  Ν ΙΚΟ Υ Μ Π Α Ρ Δ Ο Υ Ν ΙΑ

Το δύο δισεκατομμύρια δολάρια 
προσεγγίζουν οι επενδύσειε τω ν  
Ελλήνων εφοπλιστών για παραγ- 
γελίεε νεότευκτων πλοίων κατά τη  
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 
2011, σύμφωνα με στοιχεία τηε ε- 
ταιρείαε Golden Destiny.

Οι Ελληνεε εφοπλιστέε εμφανί
ζονται να έχουν υπογράψει συμ- 
φωνίεε για 29 πλοία συνολικήε 
χωρητικότηταε 2,18 εκατ. dwt και 
αξίαε 1,07 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, 
όπωε αναφέρεται σε έκθεση τηε συ- 
γκεκριμένηε εταιρείαε, για τα  15 α
πό τα  29 συμβόλαια δεν έχει γίνει 
γνω στό  το  ύψοε τω ν  επενδύσεων 
αλλά εκτιμάται ότι αγγίζει τα  900 ε
κατ. δολ.

Π ρώτα σ τιε  προτιμήσειε τω ν  
Ελλήνων εφοπλιστών παραμένουν 
τα  πλοία μεταφοράε ξηρού χύδην 
φορτίου με 15 παραγγελίεε συνο
λικήε χωρητικότηταε 1,07 εκατ. 
dwt, ενώ στη  δεύτερη θέση έχουν 
περάσει πλέον τα πλοία μεταφοράε 
εμπορευματοκιβωτίων με 10 πα- 
ραγγελίεε συνολικήε αξίαε 503 εκατ. 
δολαρίων, ξεπερνώνταε τα  δεξα
μενόπλοια που κυριαρχούσαν τα  
προηγούμενα έτη.

Το 2010 οι Ελληνεε πλοιοκτήτεε 
είχαν προχωρήσει σε 250 παραγ- 
γελίεε πλοίων χωρητικότηταε 26,66 
εκατ. dwt και αξίαε 7,6 δισ. δολα-

ρίων, με τη ν υποσημείωση ότι για 
105 συμβόλαια δεν είχαν γίνει 
γνωστέε οι αξίεε τουε. Ειδικότερα, 
οι Ελληνεε εφοπλιστέε έκλεισαν 
συμβόλαια για τη ν  κατασκευή και 
αγορά 154 πλοίων ξηρού φορτίου 
συνολικήε χωρητικότηταε 13,69 
εκατ. dwt. Ακολουθούσαν τα  δε
ξαμενόπλοια με 68 παραγγελίεε

συνολικήε χωρητικότηταε 11,6 ε
κατ. dwt και σ τη ν τρ ίτη  θέση βρέ
θηκαν τα  πλοία μεταφοράε εμπο
ρευματοκιβωτίων με 21 παραγγελίεε 
και συνολική μεταφορική ικανότητα 
1,18 εκατ. dwt. Επίσηε έγιναν πα- 
ραγγελίεε για πέντε δεξαμενόπλοια 
μεταφοράε αερίου καθώε και για 
δύο επιβατηγό πλοία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε 
παραγγελίεε ν έω ν  πλοίων έχουν 
προχωρήσει: Η εταιρεία Costamare 
τηε οικογένειαε Κωνσταντακό- 
πουλου που έχει παραγγείλει δύο 
πλοία τύπου post panamax, με πα
ράδοση για  το  2014. Η εταιρεία 
Tsakos Shipping & Trading του 
Ομίλου Τσάκου έχει παραγγείλει 
δύο πλοία post panamax με πα
ράδοση το  2014. Και οι δύο εται- 
ρείεε έχουν καταθέσει τιε  παραγ- 
γελίεε τουε σ τα  ναυπηγεία Sungd- 
ong τηε Κορέαε.

Επίσηε, σύμφωνα με τα  στοπ 
τηε εταιρείαε Golden Destiny, α
πό δύο πλοία μεταφοράε εμπο
ρευματοκ ιβω τίω ν τύπου small 
panamax έχουν παραγγείλει σ τα  
ναυπηγεία Shejiang οι εταιρείεε 
Paragon Shipping συμφερόντων 
Μιχάλη Μποδούρογλου, Thena- 
maris συμφερόντων Ντίνου Μαρ
τίνου και Evalend Shipping συμ
φ ερόντω ν Κρίτωνοε Λεντούδη. Η 
παράδοση τω ν  πλοίων είναι προ
γραμματισμένη να  γίνει έωε το  
2014.

Σημειώνεται ότι και η εταιρεία 
Container Carrier Corporation, 
συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινά- 
κη, παρήγγειλε τέσσερα πλοία με
ταφοράε εμπορευματοκιβωτίων 
χωρητικότηταε 5.000 teu έκαστο, 
σ τα  ναυπηγεία Hyundai Heavy 
Industries.
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