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Το δανειακό πρόγραμμα από τις αρχές του έτους
2011, ποσά σε εκαι. ευρώ
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επανακαθορίζονται οι στόχοι 
για το έλλειμμα του 2011
Ο αποκλίσεις του προϋπολογισμού φέρνουν καινούργιο πακέτο βοήθειας

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Σε νέο πακέτο βοήθειαε, νέο 
Μνημόνιο και νέουε ρεαλιστι- 
κότερουε δημοσιονομικοί^ στό- 
χουε, τουλάχιστον για το 2011, 
οδηγούν οι αποκλίσειε στην ε
κτέλεση του φετινού προϋπο
λογισμού.

Αν και μέχρι το απόγευμα τηε 
Παρασκευήε δεν είχε ολοκλη
ρωθεί από την τρόικα η συλλο
γή των στοιχείων για το σύνο
λο του δημόσιου τομέα, ώστε να 
μπορεί να κάνει ασφαλείε προ- 
βλέψειε για το εύροε τηε δημο- 
σιονομικήε εκτροπήε φέτοε, οι 
πρώτεε εκτιμήσει κάνουν λό
γο για υπέρβαση πολύ μεγαλύ
τερη των 3 δισ. ευρώ που προ- 
έβλεπε έωε πρόσφατα το οικο
νομικό επιτελείο. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε εκτιμάται ότι τα ε
πιπλέον μέτρα που θα απαιτη
θούν ίσωε ξεπεράσουν τελικά τα 
4 ή ακόμη και τα 5 δισ. ευρώ. Οι 
μεγαλύτερεε αποκλίσειε οφεί
λονται:

1. Στην υστέρηση των εσόδων, 
που δεν αναμένεται να ανα- 
κάμψουν καθώε η ανασυγκρό
τηση του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού καθυστερεί, ενώ η 
ύφεση επιτείνει το πρόβλημα.

2. Στιε ανάγκεε δημόσιων φο
ρέων για περισσότερεε πιστώ
σ ε ι. Ηδη ο ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ θέ
λουν επιπλέον πιστώσει 1,2 δισ. 
ευρώ, ενώ υπάρχουν και άλλα α
σφαλιστικά Ταμεία, όπωε ο 
ΟΑΕΕ, που θεωρείται βέβαιο ό
τι θα χρειαστούν πρόσθετη χρη
ματοδότηση.

Από την άλλη μεριά, οι απο
κλίσεις αυτέε είναι πλέον τόσο

Τα επιπλέον μέτρα 
που θα απαιτηθούν 
ίσως ξεπεράσουν 
τελικά ακόμη 
και τα 5 δισ. ευρώ.
μεγάλεε που δεν μπορούν να α
ντισταθμιστούν πλήρωε, παρά 
μόνο με δραματικές περικο
πές δαπανών, που πολιτικά και 
κοινωνικά είναι δυσβάστακτες 
και οικονομικά θα επιτείνουν 
την ύφεση.

Αυτά τα δεδομένα οδηγούν 
στην εκτίμηση ότι ο στόχοε για 
μείωση του ελλείμματος στα 
17 δισ. ευρώ είνάι πλέον ανέ- 
φικτοε. Ακόμη χειρότερα, δημι- 
ουργείται μια ταμειακή τρύπα,

ένα μεγαλύτερο ταμειακό έλ
λειμμα που δεν μπορεί να κα
λυφθεί από το δάνειο των 110 
δισ. ευρώ. Η καταβολή των δό
σεων του δανείου έχει προ
γραμματιστεί να γίνεται με τέ
τοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το 
προβλεπόμενο έλλειμμα·(17 δισ. 
ευρώ) και την αποπληρωμή των 
ομολόγων που λήγουν. Οποια
δήποτε υπέρβαση στο έλλειμμα 
μπορεί να καλυφθεί με περικο
πές δαπανών ή με μεγαλύτερεε 
εκδόσειε εντόκων γραμματίων. 
Δεδομένου όμωε του εύρουε 
τηε απόκλισης, οι περικοπές 
δαπανών δεν αρκούν, ενώ με
γαλύτερεε από τιε προγραμμα
τισμένες εκδόσειε εντόκων (11 
δισ. ευρώ φέτοε) θα εξαντλήσουν 
τιε ελληνικέ3 τράπεζεε και θα ο
ξύνουν περαιτέρω το ήδη οξύ 
πρόβλημα χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα. Ηδη το Δημό
σιο έχει δανειστεί μέσω εντόκων 
9,3 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το 
Δημόσιο κινδυνεύει να αντιμε
τωπίσει ταμειακό πρόβλημα, η 
επίλυση του οποίου με τιε γνω
στές μεθόδουε θα έχει υψηλό τί
μημα για την οικονομική δρα
στηριότητα. Ετσι, η τρόικα και 
το οικονομικό επιτελείο θα εξε
τάσουν πλέον το ενδεχόμενο

μιαε συνολικότερης λύσηε. Δη
λαδή, ένα νέο πακέτο βοήθειας, 
που θα συνοδεύεται όμωε με νέο 
Μνημόνιο, δηλαδή με νέουε ό- 
ρουε και προϋποθέσεις και με 
στόχουε για τη μείωση του ελ- 
λείμματο3 προσαρμοσμένους 
στην πραγματικότητα που δη
μιουργούν το αναθεωρημένο 
έλλειμμα του 2010 και οι εξελί
ξ ε ι  το 2011.

Σύμφωνα με ασφαλείε πλη
ροφορίεε, ο υπουργός Οικονο
μικών κ. Γιώργο3 Παπακων
σταντίνου είχε βολιδοσκοπή
σει την τρόικα για αλλαγή του 
δημοσιονομικού στόχου του 
2011 ήδη κατά την αξιολόγηση 
του περασμένου Φεβρουάριου, 
όταν οι ξένοι εμπειρογνώμονες 
είχαν εκτιμήσει ότι θα απαιτη
θούν πρόσθετα μέτρα 1,8 δισ. 
ευρώ. Η απόκλιση ήταν μικρή 
και θα μπορούσε να καλυφθεί 
σχετικά εύκολα με επιπλέον εκ
δόσεις εντόκων.

Ωστόσο, τότε επικράτησε η ά
ποψη να περιμένουν ώστε να 
διαπιστώσουν πώε θα εξελι
χθούν τα πράγματα σε ευρω
παϊκό επίπεδο και κυρίωε στο θέ
μα τηε Πορτογαλίας, ενώ υ
πήρχε και η προσδοκία ανά
καμψης των εσόδων.

Επιβεβλημένη η ταχεία υλοποίηση του σχεδίου
Η υλοποίηση ενόε τέτοιου σχεδίου 
έχει πολλά εμπόδια. Κατ’ αρχάε, 
ενδέχεται να στείλει λάθοε μή
νυμα στην αγορά, αλλά και στο 
εσωτερικό, μήνυμα χαλάρωσης 
τηε δημοσιονομικής προσαρ
μογής. Επίσηε, θα πρέπει να α- 
ποφασιστεί γρήγορα. Το τεχνι
κό σκέλοε του, δηλαδή το μέγε
θος ι νέου πακέτου, η διάρ
κεια . μέτρα που πρέπει να λη- 
φθούν κ. λπ„ θα πρέπει να αρ
χίσουν να εξετάζονται από την 
επόμενη Τετάρτη, όταν έρθουν

στην Αθήνα οι επικεφαλής τη3 
τρόικαε. Παράλληλα, θα πρέπει 
να αρχίσει και η διαπραγμάτευ
ση σε πολιτικό επίπεδο με τα 
κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και το Διεθνέε Νομισμτικό Τα
μείο, που ωε γνωστόν δεν έχουν 
την ίδια άποψη ωε προε το τι 
πρέπει να γίνει με το ελληνικό 
χρέοε. Και όλα αυτά πρέπει να ο
λοκληρωθούν έωε το τέλοε του 
καλοκαιριού, ώστε να μην προ- 
κύψει ταμειακό πρόβλημα χωρϊε

εργαλεία αντιμετώπισήε του. 
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο θα έ
χει εκπονηθεί και η έκθεση τηε 
τρόικαε για τη βιωσιμότητα του 
χρέουε. Εωε τότε, ο ΟΔΔΗΧ με 
επαναγορέε ομολόγων που λή
γουν τουε επόμενουε μήνεε και 
με μεγαλύτερεε εκδόσειε εντό
κων προετοιμάζεται για κάθε εν
δεχόμενο. Με τιε μεν επαναγο- 
ρέε ομολόγων το υπουργείο Οι
κονομικών αξιοποιεί τη ρευ
στότητα που έχει για να μειώνει 
τιε μελλοντικέε υποχρεώσειε

του Δημοσίου και τον κίνδυνο να 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Με τα 
δε έντοκα γραμμάτια εξασφαλί
ζει την αναγκαία ρευστότητα, για 
να καλύπτονται οι τρέχουσεε τα- 
μειακέε ανάγκεε.

Μέχρι τώρα, ο ΟΔΔΗΧ έχει α
ντλήσει από τα έντοκα 9,3 δισ. 
ευρώ. Επίσηε, όπωε ανακοίνωσε 
το υπουργείο Οικονομικών την 
ερχόμενη Τρίτη, 10 Μαΐου, θα 
δημοπρατήσει εξάμηνα γραμ
μάτια με στόχο να δανειστεί άλ
λα 2 δισ. ευρώ.

ί

Διακεκριμένη εξυπηρέτηση 
για διακεκριμένους πελάτες.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας! Η υπηρεσία 
Prestige της Millennium bank διαθέτει, για την κάλυψη της 
κάθε σας ανάγκης, μια σειρά από καινοτόμα τραπεζικά 
προϊόντα, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και τεχνολογία 
αιχμής. Εκμεταλλευθείτε την προσωπική εξυπηρέτηση 
και την εχεμύθεια που προσφέρει ο Προσωπικός σας 
Σύμβουλος Prestige, σχεδιάζοντας μαζί του το πρόγραμμα 
αποταμίευσης και διαχείρισης της περιουσίας σας, με 
τη σιγουριά που προσφέρουν οι συνεργασίες μας με 
κορυφαίους Επενδυτικούς Ο ίκους της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Επικοινωνήστε μαζί μας!

illenmum
Η ζ ω ή  μ ά ς  ε μ π ν ί ε ι

www.millenniumbank.gr 801 II 95 5

http://www.millenniurnbank.gr
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Παμείο inc, ΔΕΗ

φορούν ίο  Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοι- 
ους το Ταμείο της ΔΕΗ ζήτησε η γενική γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης

15 και Ασθένειαε Προσωπικού 
ιμπορικήε Τράπεζα5, Πρόνοια5 
Τροσωπικοϋ Ιονικήε και Λα'ίκή5 
Γράπεζα5 και Ασθένεια5 Προσωπι
κού Ασφαλιστικήε Εταιρείαε Η 
ΕΘΝΙΚΗ, σχετικά με την «έγκριση 
εκταμιεύσεων βάσει προϋπολογι
σμού 2009 για το α' εξάμηνο του 
2010, συνολικού ύψουε δαπάνηε 

ιδού ασθενείαε 879.978,32 ευρώ», 
ίσηε καταγγέλλονται παραβά- 
ιε στον έλεγχο οικονομικήε χρή- 
ε 2006 στον Τομέα Ασφάλισηε 
ιοσωπικοΰ ΗΣΑΠ. 
Χαρακτηριστικέε είναι και οι 
ιραβάσειε που αφορούν την α- 
ιλεια πρωτότυπων τιμολογίων 
ς  Ψυχιατρικήβ Κλινική5 Λυράκου 
Ε. στον Τομέα Επικουρικήε 
σφάλισηε Πρόνοια5 και Ασθένει- 
ε Προσωπικού ΔΕΗ, ποσού 
.108,90 ευρώ, αλλά και παραβάσειε 
ίου αφορούν τιε οικονομικέε χρή-

σειε 2003 έωε και 2007 στο Ταμείο 
Επικού ρικήε Ασφάλισηε Προσωπι
κού τηε ΕΥΔΑΠ.

Στον φάκελο των στοιχείων πε
ριλαμβάνονται ακόμη παραβάσειε 
που αφορούν τη μη πληρωμή δια
γνωστικών κέντρων και εργαστη
ρίων από το ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ, παρα- 
βάσειε που αφορούν τη χορήγηση 
συντάξεων σε ασφαλισμένου5 του 
ΤΑΠ ΔΕΗ που ζημίωσαν το Ταμείο, 
με αποτέλεσμα να χορηγούνται 
ποσά συντάξεων μεγαλύτερα των 
νόμιμων προβλεπομένων, όχι μόνο 
από το 1995 και μεταγενέστερα, αλ
λά και για όσεε χορηγήθηκαν από 
το 1992 έωε το 1995, με την ύπαρ
ξη πλαφόν. Με απόφασή του το Δ.Σ. 
του ΟΑΠ-ΔΕΗ, χωρίε να έχει την αρ
μοδιότητα, δημιούργησε μεγάλη οι
κονομική ζημία στο Ταμείο, διότι τα 
ποσά αυτά δεν αναζητήθηκαν ωε α- 
χρεωστήτωε καταβληθέντα.

ειδικό φόρο κατανάλωσης
ιτανάλωση5. Αντιθέτωε,.θα προ- 
ιλέσει αύξηση του πληθωρισμού 
ιι τη$ ανεργία5 στον κλάδο, τόσο 
ιε βιομηχανίεε όσο και στιε χον- 
εμπορικέε επιχειρήσει. «Είμαστε 
ιολύτωε αρνητικοί σε οποιοδή- 
αε φόρο επηρεάζει τα προϊόντα 
ιε», δήλωσε από την πλευρά του 
διευθύνων σύμβουλοε τηε εται- 
ίαε κ. Δώροε Κωνσταντίνου και 
ικαλοϋμενοε έρευνα του Ιδρύ- 
τοε Οικονομικών και Βιομηχα- 
ών Ερευνών (ΙΟΒΕ) επεσήμανε 
για κάθε 1% αύξηση τηε τιμήε, 
ιωλήσεΐ5 μειώνονται κατά 1,5%. 
Υναφερόμενοε στη φορολογία 
ν επιχειρήσεων, θέμα που είχε 
αδειχθεί ιδιαιτέρω5 από την 
εβ-ΘοΙπ Τρία Εψιλον, ο κ. Γ. 
υίδ δήλωσε ότι η μείωση του συ- 
ελεστή φορολόγησα των επι- 
ιρήσεων στο 20%, καθώε και οι 
λαγέε στη φορολογία μερισμάτων 
ναι προε τη σωστή κατεύθυνση, 
νλά δεν επαρκούν. Υπενθυμίζεται

ότι για τη χρήση του 2010 η εται
ρεία αποφάσισε αντί τ α  διανομήε 
μερίσματθ5 να προβεί σε επιστρο
φή κεφαλαίου 0,5 ευρώ/μετοχή, η 
πληρωμή του οποίου θα γίνει o t is  
21 Ιουνίου 2011. Ο κ. Κωνσταντί
νου, αν και επεσήμανε ότι η φο
ρολογία των μερισμάτων έχει αλ
λάξει, απέφυγε να ξεκαθαρίσει α
πό τώρα τη μερισματική πολιτική 
που θα ακολουθήσει η Coca-Cola 3Ε 
για τη χρήση του 2011.

Τέλοε, ο κ. Δαυίδ ανακοίνωσε ό
τι μετά από 3,5 χρόνια χορηγήθη
καν οι πρώτεε άδειε5 από το 
ΥΠΕΚΑ και το Κεντρικό Αρχαιο
λογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για τη 
λειτουργία εργοστασίου συμπα- 
ραγωγήε ηλεκτρισμού και θερμό- 
Tmas υψηλήε anôôoons (ΣΗΘΥΑ) 
στο Σχηματάρι. Μέσα στο 2011 η 
εταιρεία θα εγκαινιάσει 5 εργο
στάσια ΣΗΘΗΑ (Πολωνία, Ουκρα
νία και τρία στη Νιγηρία).

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ

Σιο επίκεντρο 
η οικονομική κρίση 
και η διακυβέρνηση

Ημερίδα με θέμα: «Οικονομική 
κρίση και διακυβέρνηση» διορ- 
γανώνει ίο  Ιδρυμα Οικονομι
κών και Βιομηχανικών Ερευ
νών (ΙΟΒΕ). Η ημερίδα περι
λαμβάνει πέντε ενότητες, ό
που θα αναλυθούν οι εμπει
ρίες άλλων χωρών και διεθνών 
οργανισμών από την εφαρμογή 
σταθεροποιητικών οικονομι
κών προγραμμάτων, η θέση 
της Ελλάδας στον σύγχρονο 
κόσμο, το πολιτικό σύστημα, το 
ζήτημα της οικονομικής διακυ
βέρνησης και της δημόσιας δι
οίκησης. Στην εκδήλωση, που 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέ
ρα 16 Μαΐου, θα μιλήσουν ο 
πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Μιχαήλ 
Κορτέσης, ο κ. Ειάννης Στουρ- 
νάρας, γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ, και ο καθηγητής Σταύρος 
Ιωαννίδης. Τις εμπειρίες τους 
από τη διαχείριση κρίσεων θα 
καταθέσουν οι κ. Mario Blejer, 
τ. αντιπρόεδρος της Τράπεζας 
της Αργεντινής, Hasan Ersel, 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
Sabanci και τ. αντιπρόεδρος 
Τράπεζας της Τουρκίας, Luís 
Campos e Cunha, τ. υπουργός 
Οικονομικών της Πορτογαλίας, 
Zsolt Darvas, Research Fellow, 
Bruegel - Brussels European 
and Global Economic 
Laboratory, Ed Brau, τ. στέλε
χος του ΔΝΤ, και η κ. Μιράντα 
Ξαφά, σύμβουλος επενδύσεων 
IJ Partners. Τη συζήτηση θα 
συντονίσει ο κ. Τάκης Πολίτης, 
μέλος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ. Θα μι
λήσουν επίσης οι κ. Λουκάς 
Τσούκαλης, πρόεδρος του 
ΕΛΙΑΜΕΠ - καθηγητής στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος 
Παγουλάτος, αν. καθηγητής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη
νών, Μιχάλης Μασουράκης, 
διευθυντής της Alpha Bank, Νί
κος Αλεβιζάτος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Στάθης 
Καλύβας, καθηγητής στο πανε
πιστήμιο Yale, Γιάννης Βούλγα- 
ρης, καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Τάκης Αθανασό- 
πουλος, αντιπρόεδρος του 
ΙΟΒΕ και ομότιμος καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αχιλλέας Μητσός, καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χα- 
ρίδημος Τσούκας, καθηγητής 
στα Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
Πανεπιστήμιο Warwick, ο Πα- 
ναγής Βουρλούμης, μέλος του 
Δ.Σ. του ΙΟΒΕ, και ο κ. Ραφαήλ 
Μωυσής, αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. του ΙΟΒΕ.

Αξιολόγηση 
κοινωνικών 
εηιδομάτων 
από το υπ. 
Εργασίας
Με στόχο την αναδιάρθρωση / 
δαπανών ξεκινά από το υπουργείο 
Εργασίαε και Κοινωνική5 Ασφάλι- 
ση5 η αξιολόγηση των κοινωνικών 
επιδομάτων με τη συνεργασία του 
ΟΟΣΑ. Η συνεργασία για την α
ξιολόγηση κοινωνικών προγραμ
μάτων με πλήρη καταγραφή δι
καιούχων και κοινωνικών μεταβι
βάσεων (επιδομάτων) θα έχει ολο
κληρωθεί ώ$ το τέλοε του 2011. Η 
καταγραφή και αξιολόγηση όλων 
των κοινωνικών επιδομάτων ε
ντάσσεται στο έργο τηε «Λειτουρ- 
γικήε Επισκόπησηε των Κοινωνι
κών Προγραμμάτων» και προβλέ- 
πεται από το Μνημόνιο.

Η λειτουργική επισκόπηση των 
κοινωνικών προγραμμάτων κρί- 
νεται απαραίτητη και για τη βελ
τίωση τηε αποδοτικότηταε των κοι
νωνικών μεταβιβάσεων που' "  π 
σήμερα είναι πολύ χαμηλή <, _ην 
Ελλάδα. Το έργο συγχρηματοδο- 
τείται από το Επιχειρησιακό Πρό
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ). Για την 
προετοιμασία και οργάνωση τηε 
συγκεκριμένηε δράσηε, στο υ
πουργείο Εργασίαε και Κοινωνική5 
Ασφάλισηε συστάθηκε Ομάδα Δι
ο ίκησή  Εργου με αρμοδιότητε5 
μεταξύ άλλων την επίβλεψη, τον 
συντονισμό και την παρακολού
θηση του περιεχομένου και του 
χρονοδιαγράμματο5 των προτει- 
νόμενων ενεργειών και διαδικα
σιών, καθώε και την οργάνωση τηε 
διαβούλευσηε και επικοινωνίαε 
με εκπροσώπου5 εμπλεκομένων 
φορέων.

Στην πρώτη φάση θα γίνει συλ
λογή στοιχείων για όλα τα  κοι
νωνικά προγράμματα. Ηδη την 
Πέμπτη στο υπουργείο Εργασίαε 
και Κοινωνική5 Ασφάλισηε έγινε 
σύσκεψη με τη συμμετοχή των εκ
προσώπων όλων τω ν υπουργείων 
και κλιμακίου του ΟΟΣΑ με σκο
πό τον συντονισμό τηε συλλογήε 
τω ν  στοιχείων.

Το βασικό παραδοτέο σχέδιο για 
την 1η Φάση θα παρουσιάζει μια 
συνοπτική ανάλυση τω ν στοι
χείων με σκοπό τον εντοπισμό κε
νών, επικαλύψεων, και πιθανών 
τρόπων ανάπτυξηε οικονομιών 
κλίμακαε. Θα παράσχει επίσηε 
δείγμα σεναρίων που θα βασίζο
νται στην αξιολόγηση τω ν  ανα
γκών των ωφελούμενων, και θα γί
νει περιγραφή του πώε διαφορε
τικοί αποδέκτεε έχουν πρόσβαση 
στα κοινωνικά προγράμματα, κα- 
θώε και το  εύροε τω ν παροχών 
που είναι διαθέσιμεΞ. Ο χρόνοε ο
λοκλήρωσή αυτήε τηε φάση5 έ
χει προσδιοριστεί για τι$ 31 Ιου
νίου 2011.

Στη δεύτερη φάση η οποία ανα
μένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα 
τέλη του 2011 θα μελετηθούν οι 
προκλήσειε διακυβέρνησή που 
συσχετίζονται με την εφ' ογή 
των κοινωνικών πρόγραμμά^/, με 
βάση πιο λεπτομερείε μελέτεβ πε- 
ρίπτωσηε επιλεγμένων κοινωνι
κών προγραμμάτων.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ.

€ μείωση τιμών από 1 έως 6 λεπτά το λίτρο

Η τιμή του πετρελαίου 
στις διεθνείς αγορές 
είχε υποχωρήσει κατά 
15 δολάρια το βαρέλι.
πρατήρια (33%) διαθέτουν την α
μόλυβδη σε τιμή χαμηλότερη 
του πλαφόν.

Τα παραπάνω στοιχεία, σύμ
φωνα με το υπουργείο, αποδει- 
κνύουν ότι οι τιμέε του πλαφόν εί
χαν σημαντική επίδραση στα ε
πίπεδα τιμών προ τηε επιβολήε 
του μέτρου και ότι μέχρι στιγμήΒ 
δεν παρουσιάζεται το  αντίθετο 
φαινόμενο, δηλαδή τηε αύξησηε 
τω ν τιμών που βρίσκονται κάτω 
από το πλαφόν. Σύμφωνα με τα  ί
δια στοιχεία που ανακοίνωσε 
χθεε το  υπουργείο, η μέση πα

νελλαδική τιμή τηε απλήΞ αμό- 
λυβδηε μειώθηκε από 1,720 ευρώ 
το λίτρο την Τετάρτη στο 1,717 ευ
ρώ το  λίτρο χθε5.

Το υπουργείο έδωσε συγκεκρι
μένα ποσοστά συμμόρφωσηε os 
π pos το πλαφόν ανά νομό, ενώ α
ναφορικά με το  πρόβλημα που 
προέκυψε στη Σάμο με το κλεί
σιμο τω ν πρατηρίων, ανακοίνω
σε ότι από την Πέμπτη και έπει
τα από παρέμβαση τω ν Εισαγγε- 
λικών Αρχών, λειτούργησαν τέσ 
σερα πρατήρια για να καλύπτουν 
τιε βασικέε ανάγκες του νησιού 
και ότι εντ05 τηε χθεσινήε ημέραε 
θα λύνονταν οριστικά η απεργία 
τω ν πρατηριούχων του νησιού.

Σε ό,τι αφορά t is  αντιδράσειε 
στην επιβολή του πλαφόν από 
πλευράε uns αγοράε θα εξαρτη- 
θούν από τα  αποτελέσματα τω ν 
διαδοχικών συναντήσεων που

είχε χθε$ ο γενικόε γραμματέας 
Εμπορίου κ. Στέφανο$ Κομνη- 
vös με τιε δύο Ομοσπονδίεε τω ν 
πρατηριούχων (Ομοσπονδία Βεν
ζινοπωλών Ελλάδας «ΟΒΕ» και 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρα
τηριούχων Εμπόρων Καυσίμων 
«ΠΟΠΕΚ»),

Απεργία στα ΕΛΠΕ
Στο μεταξύ, αναστάτωση επι

κράτησε χθες στα διυλιστήρια 
των ΕΛΠΕ, καθώς οι συνδικαλιστές 
αγνόησαν την απόφαση του Δι
καστηρίου που έκρινε την προ
γραμματισμένη από χθες και για 
10 ημέρες απεργία που προκήρυ
ξε το Σωματείο ΠΣΕΕΠ (Πανελ
λήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα 
Ελληνικά Πετρέλαια) και επιχεί
ρησαν την παρεμπόδιση τω ν ερ
γαζομένων που είχαν προσέλθει 
από το πρωί κανονικά στους χώ

ρους εργασίας. «Θα απεργήσουμε 
κανονικά, καθώς θα μαε καλύψει 
η Ομοσπονδία μαε και θα προ- 
σφύγουμε και στο Εφετείο γιατί η 
απόφαση που έκρινε παράνομη 
την απεργία μαε βασίστηκε σε 
ψευδή στοιχεία τη$ διοίκησηε 
τω ν ΕΛΠΕ», δήλωσε πρόεδροε 
του σωματείου, Παναγιώτηε 
Οφθαλμίδη5. Κύκλοι τηε διοίκησηε 
τονίζουν ότι η απεργία υίΡ > «ο
μπρέλα» τηε Ομοσπονδία5 το ίδιο 
δεκαήμερο είναι επίσηε παράνο
μη. Διευκρινίζουν ότι δεν γνω
στοποιήθηκε γραπτώε τέσσεριε η- 
μέρεε νωρίτερα όπωε ο νόμοε ο
ρίζει, παρά με ένα ηλεκτρονικά μή
νυμα αργά το βράδυ τη$ Πέμπτή 
προε τη  διοίκηση, ενώ δεν τηρή
θηκε και η υποχρέωση του Σω
ματείου που επίσηβ προβλέπεται 
από τον νόμο να ορίσει προσωπικό 
ασφαλείαε.


