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Αδιέξοδες οι συζητήσεις περί εγγυήσεων
Προβληματισμός στην Ευρώπη από τη φινλανδική εμμονή -  Πρόταση εξασφάλισης με μετοχές που έχει το Δημόσιο σε τράπεζες

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ
Το θέμα τηε παροχήε εγγυήσεων που ζητεί μετ’ 
επιτάσεωε η Φινλανδία εξακολουθεί να είναι ο 
σημαντικότεροε παράγονταε αβεβαιότηταε σε 
ό,τι αφορά το νέο πακέτο βοήθειαε npos την 
Ελλάδα.

Χθεε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt α- 
' “ '»ερε, επικαλούμενη ανώνυμεε ευρωπαϊκέε 

λωματικέε πηγέε, ότι ο κ. Κλάουε Ρέγκλιν- 
γκ, επικεφαλήε του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (EFSF) που θα 
χορηγήσει το νέο δάνειο προε την Ελλάδα, πρό- 
τεινε να δοθούν ωε εγγύηση οι μετοχέε που έ
χει το  Δημόσιο στιε τράπεζεε. Ωστόσο, η ελ
ληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατηγορημα
τικά ότι δεν θέλει να  δώσει εμπράγματεε εξα- 
σφαλίσειε. Επιπλέον, μια τέτοια  επιλογή θα ε

νεργοποιούσε ρήτρεε σε ελληνικά ομόλογα που 
διέπονται από τον αγγλικό νόμο και θα επέτρεπε 
στουε κατόχουε τουε να ζητήσουν κι αυτοί με 
τη  σειρά τουε εγγυήσειε. Σύμφωνα με τη  γερ
μανική εφημερίδα, η πρόταση θα συζητηθεί στιε 
αρχέε τηε επόμενηε εβδομάδαε.

Οι αναπληρωτέε τω ν  υπουργών Οικονομικών 
τηε Ευρωζώνηε δεν έχουν κατορθώσει να κα
ταλήξουν σε μια τεχνική λύση η οποία θα ι
κανοποιεί όλα τα  μέρη, γεγονόε που εντείνει 
τη  νευρικότητα στιε αγορέε. Οι αποδόσειε τω ν 
ελληνικών ομολόγων, τα spreads και τα  α
σφάλιστρα κινδύνου διατηρούνται σε πολύ υ
ψηλά επίπεδα και το  τελευταίο διάστημα δεί
χνουν και πάλι μια τάση «αυτονόμησηε» σε σχέ
ση με τιε επιδόσειε τω ν αντίστοιχων ομολόγων 
τηε ευρωπαϊκήε περιφέρειαε.

Ο εκπρόσωποε τηε γερμανικήε κυβέρνησηε

έστειλε χθεε ένα αυστηρό μήνυμα προε το 
Ελσίνκι. «Η  απαίτηση για τη  χορήγηση εγ
γυήσεων ωε αντάλλαγμα για τη  διάσωση μιαε 
οικονομίαε θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Οι 
κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε πρέπει να μιλή
σουν στη  Φινλανδία για τιε απαιτήσειε τιε ο- 
ποίεε έχει διατυπώσει προε τη ν Ελλάδα για τη 
χορήγηση εγγυήσεων», είπε.

Η υπουργόε Οικονομικών τηε Αυστρίαε κ. Μα
ρία Φέκτερ δήλωσε ότι, δεδομένηε τηε αδυ-

Η  ελληνική κυβέρνηση 
έχει δηλώσει κατηγορηματικά 
ότι δεν θέλει να δώσει 
εμπράγματες εξασφαλίσεις.

ναμίαε να βρεθεί λύση σε τεχνικό επίπεδο, το 
θέμα θα παραπεμφθεί στη συνεδρίαση του 
Eurogroup στιε 16 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε κ. Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε ότι έχει υπάρξει 
πρόοδοε στιε σχετικέε συζητήσειε που διεξά
γονται σε τεχνικό επίπεδο, υπογραμμίζονταε 
παράλληλα ότι είναι πολύ σημαντικό να κα
ταλήξουν οι διαβουλεύσειε το συντομότερο δυ
νατό. «Ο ι τελευταίεε λεπτομέρειεε θα αποτε- 
λέσουν το  αντικείμενο συναίνεσηε πολύ σύ
ντομα», είπε ο κ. Μπαρόζο. Τη Δευτέρα και ο 
προεδρεύων του Eurogroup, πρωθυπουργόε του 
Λουξεμβούργου κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, είχε εκ- 
φράσει τη ν  αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συμ
φωνία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, υπογραμ- 
μίζονταε ταυτόχρονα την αντίθεσή του και στην 
παροχή εγγυήσεων και στιε διμερείε συμφωνίεε.

Οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έ
να σοβαρό πρόβλημα. Εάν δεν πάρει κάποιαε 
μορφήε εγγυήσειε, η πολυκομματική κυβέρνηση 
τηε Φινλανδίαε είτε θα καταρρεύσει είτε -το πι
θανότερο- δεν θα συμμετάσχει στο νέο πακέ
το. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται τη ν  υ- 
ψηλήε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε συμμετοχή 
τηε (ΑΛΑ) για να δανείζεται το  EFSF φθηνότε
ρα. Επιπλέον, θα ήταν ένα πολύ κακό μήνισα  
προε τιε αγορέε. Ταυτόχρονα θα δημίουρ· 
σε κι ένα κακό προηγούμενο. Η παροχή εγ
γυήσεων στο Ελσίνκι θα υποχρεώσει και άλλεε 
κυβερνήσειε να διεκδικήσουν εξασφαλίσειε και 
να αποχωρήσουν από το πακέτο εάν δεν τιε πά
ρουν. Από τη ν πλευρά τηε, η ελληνική κυβέρ
νηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η παροχή εμπράγ
ματων εξασφαλίσεων είναι κάτι που πολιτικά 
δεν υπάρχει πιθανότητα να το  αντέξει.

Από την «ανοησία» 
κατά τον Σαρκοζί, 
στην «τεχνική λύση»

"'έμα τηε παροχήε εγγυήσεων 
«...Δι τόσο παλιό, όσο και το 
Μνημόνιο. Η Φινλανδία το έθεσε 
για πρώτη φορά, όταν τον Μάιο 
του 2010 συζητιόταν το πρώτο πα
κέτο βοήθειαε προε τη ν Ελλάδα. 
Ωστόσο, η πρότασή τηε απορρί- 
φθηκε χωρίε πολλέε συζητήσειε 
και χωρίε πολλέε αντιδράσειε, α
φού τότε  οι πολιτικέε συνθήκεε 
στη  σκανδιναβική χώρα ήταν 
διαφορετικέε. Ωστόσο, η Φιν
λανδία επανέφερε το  θέμα τον 
Απρίλιο, αυτή τη  φορά με μεγα
λύτερη ένταση. Οι συνθήκεε πλέ
ον ήταν δυσμενέστερεε για την 
Ελλάδα.

Η χώρα, αδυνατώνταε να επι
στρέφει στιε αγορέε, χρειαζόταν 
ένα νέο πακέτο βοήθειαε. Στο διά
στημα που είχε μεσολαβήσει η κυ
βέρνηση δεν είχε πείσει ότι θα ε
φαρμόσει το Μνημόνιο. Αντίθετα, 
χάνονταέ τουε δημοσιονομικούε

Ολο το παρασκήνιο 
για το θέμα, 
που ξεκινάει από 
τον Μάιο του 2010.

στόχουε και κυρίωε αδυνατώ
νταε να προωθήσει διαρθρωτικέε 
μεταρρυθμίσει/είχε κάνει πολλά, 
για να ενισχύσει με επιχειρήμα
τα όσουε έλεγαν ότι η δανειοδό
τηση τηε Ελλάδαε είναι χαμένα 
χρήματα τω ν φορολογούμενων. 
Επιπλέον, σε προγράμματα βοη- 
θείαε είχαν ενταχθεί η Ιρλανδία 
και η Πορτογαλία. Ετσι, οι κυ- 
βερνήσειε τω ν κρατών του Βορ
ρά αισθάνονταν αυξανόμενη την 
πίεση από τουε πολίτεε τουε, οι ο
ποίοι στην πλειοψηφία τουε είναι 
αρνητικοί στα σχέδια διάσωσηε 
τω ν  «άσω των του Νότου».

Η έρευνα των Ιταλών
Ωστόσο, ήταν μια χώρα του ευ

ρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία, που α
νέλαβε να διερευνήσει τιε δυνα- 
τό τη τεε χορήγησηε εγγυήσεων. 
Κλιμάκιο νομικών και άλλων ε
μπειρογνωμόνων του ιταλικού 

.ιργείου Οικονομικών ήρθε 
το ν  Μάιο στην Αθήνα και εξέτα
σε εναλλακτικέε δυνατότητεε.

Διαπιστώθηκε ότι το  θέμα τεχνι
κά και νομικά ήταν εξαιρετικά πε
ρίπλοκο και εισηγήθηκαν αρνη
τικά. Ωστόσο, η Φινλανδία συνέ
χισε να πιέζει καθώε το θέμα τω ν 
εγγυήσεων ήταν ένα από τα στοι
χεία τηε συμφωνίαε για τη  συ
γκρότηση τηε πολυκομματικήε 
κυβέρνησηε του Κατάινεν. Πα
ρουσίασε στο  Ευπ^τουρ πρότα
ση για παροχή εγγυήσεων 50 δισ. 
ευρώ, δηλαδή όλο το πακέτο τω ν 
προε αποκρατικοποίηση ετα ι
ρειών και τηε δημόσιαε ακίνητηε 
περιουσίαε.

Η ελληνική πλευρά και ο πρω
θυπουργόε στιε συναντήσειε με 
Ευρωπαίουε ηγέτεε κατέστησε σα- 
φέε ότι τέτοια  πρόταση δεν μπο
ρούσε να γίνει δεκτή. Ο πρόεδροε 
Σαρκοζί τη  χαρακτήρισε «ανοη
σία». Ωστόσο, μπροστά στη ν α
πειλή τηε Φινλανδίαε να μπλο- 
κάρει τη ν  απόφαση τηε συνόδου 
τηε 21ηε Ιουλίου, δέχθηκαν να γί
νετα ι αναφορά σε εγγυήσειε. 
Από την επομένη, νομικοί και τε 
χνικοί σύμβουλοι αναζητούσαν 
τρόπουε να μετριάσουν τιε πολι- 
τικέε συνέπειεε τηε συγκεκριμέ- 
νηε πρόβλεψηε. Υστερα από πολ
λέε εργατοώρεε, κατέληξαν στη  
γνωστή  ελληνοφινλανδική συμ
φωνία: 1. Θα δίνονταν χρήματα 
και όχι μετοχέε ή ακίνητη περι
ουσία. 2. Θα δίνονταν με τη  μορ
φή έντοκηε κατάθεσηε, ώστε να 
μην ενεργοποιήσει ρήτρεε πα
ροχήε εγγυήσεων που υπήρχαν σε 
ελληνικά ομόλογα αξίαε 18 δισ. ευ
ρώ. 3. Θα έπρεπε να υπάρξει δια
κριτικότητα μέχρι τουλάχιστον να 
εγκριθεί από το  Ε ιιπ^οπρ. Η φιν
λανδική κυβέρνηση έσπευσε να 
την ανακοινώσει. Ισωε για λόγουε 
εσωτερικών πολιτικών εντυπώ
σεων. Ο λαϊκισμόε, άλλωστε, δεν 
είναι αποκλειστικό γνώρισμα τω ν 
Νοτίων. Ισωε για να «κατοχυρώ
σει» διά τηε δημοσιοποίησηε όσα 
είχε εξασφαλίσει, διαβλέπονταε ό
τι θα υπάρξουν αντιδράσειε από 
άλλα κράτη.

Ετσι, το  θέμα παραμένει α
νοιχτό και μαζί η υλοποίηση 
τηε απόφασηε τηε συνόδου κο- 
ρυφήε τηε 21ηε Ιουλίου για τη  
βοήθεια προε τη ν  Ελλάδα. Και 
δεν είναι το  μόνο...

Β. Ζ.

Το σχέδιο 
ιης

Ευρωζώνης 
για ίο  

ελληνικό 
χρέος

Βασικά σημεία

1 Μείωση ίων επιτοκίων στο 3,5%  
από το 4,5%  των δανείων 
από το ΕΡ5Ρ. Διπλασιασμός της διάρκειας 
των ομολόγων στη 15ετία τουλάχιστον.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, 
δηλαδή των τραπεζών, 
σε εθελοντική βάση.

3 Δυνατότητα του ΕΡ5Ρ να αγοράζει ελληνικά 
ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά, 
όχι μόνον από την πρωτογενή, 
αλλά μόνον κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ.

ΡΙ Ευρωζώνη θα παρέχει 
εγγυήσεις στην ΕΚΤ σε περίπτωση 
που χρειαστεί.

EFSF

2ο πακέτο σ τήρ ιξης της  Ελλάδας 
159 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΕΚΤ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γιατί η Φινλανδία
εμφανίζεται
ανυποχώρητη
Η εμμονή τηε Φινλανδίαε στην παροχή εγγυήσεων γ τ  π 
συνεισφορά τηε στο πακέτο στήριξηε τηε Ελλάδαε ε ίν . .- 
πότοκοε τηε ιδιάζουσαε πολιτικήε ισορροπίαε που έχει δη- 
μιουργηθεί στη χώρα μετά τιε εκλογέε του Απριλίου. Ο α- 
ποτελούμενοε από έξι κόμματα κυβερνητικόε συνασπισμόε 
κινδυνεύει να διαλυθεί αν ο πρωθυπουργόε Γιούρκι Κατάινεν 
δεν αποσπάσει κάποιου είδουε εγγυήσειε. Η δέσμευσή του 
επί του θέματοε υπήρξε μείζον ζητούμενο στιε σχοινοτε- 
νείε διαπραγματεύσειε που είχε την άνοιξη με τουε τό τε  ε- 
πίδοξουε κυβερνητικούε του εταίρουε.

Χρειάστηκαν δύο μήνεε επαφών για να κατορθώσει ο κ. 
Κατάινεν να σχηματίσει κυβέρνηση. Επιβεβαιώνονταε 
τουε φόβουε πολλών πολιτικών αναλυτών που διέβλεπαν 
τάσειε για ενίσχυση τω ν  ακροδεξιών δυνάμεων σ τη ν  Ευ
ρώπη, αναγκάστηκε να 
συμπεριλάβει στο κυβερ
νητικό σχήμα το κόμμα 
τω ν  Αληθινών Φινλαν- 
δών. Το εν λόγω κόμμα, 
που τετραπλάσιασε την ε
κλογική του δύναμη από 
το 4% στο 19%, δεν ήταν, 
βέβαια, το  μοναδικό που 
άσκησε και εξακολουθεί 
να ασκεί πιέσειε στον Κα- 
τάινεγ τναντιούμενο στα 
πακέτα διάσωσηε. Στιε 
διερευνητικέε του επα- 
φ έ ε  με τα άλλα κόμματα, 
ο κ. Κατάινεν είχε αντι
μετωπίσει και τιε πιέσειε 
του κόμματοε τω ν  Σο
σιαλδημοκρατών που ζη
τούσαν αλλαγέε σ το ν  
τρόπο χρηματοδότησηε 
του ευρωπαϊκού μηχανι
σμού διάσωσηε. Οι Αλη
θινοί Φινλανδοί, όμωε, εί
χαν αποσπάσει εκλογικά 
οφέλη ύστερα από μια 
πύρινη αντιευρωπαϊκή 
προεκλογική εκστρατεία

Την περασμένη άνοιξη πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτέε 
επισήμαναν τουε κινδύνουε που εγκυμονούσε για την Πορ
τογαλία -γενικότερα τιε υπερχρεωμένεε χώρεε- η ενίσχυ
ση τηε επιρροήε τω ν  Αληθινών Φινλανδών. Σύμφωνα μά
λιστα με τη  Φινλανδή δημοσιογράφο Κρίστα Τόμπερ, η ε
χθρική στάση του εν λόγω κόμματοε και τηε φινλανδικήε 
κοινωνίαε προε τα πακέτα διάσωσηε έχει τιε ρίζεε τηε στο 
σχετικά πρόσφατο παρελθόν τηε χώραε: σ την κατάρρευ
ση του τραπεζικού συστήματοε στιε αρχέε τηε δεκαετίαε 
του 1990 και στη  βαθύτατη ύφεση που ακολούθησε. Η Φιν
λανδία αρνήθηκε τότε  να προσφύγει στο Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο και κατέφυγε σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικο- 
ποιήσεων τραπεζών, με αποτέλεσμα να βγει σχετικά σύντομα 
από την κρίση. Ο υπουργόε Οικονομικών Ευάγγελοε Βενι- 
ζέλοε επισήμανε άλλωστε σε πρόσφατη ενημέρωση τοι 
που πωε όταν η Φινλανδία βρέθηκε τότε  σε δεινή θέση ..αΐ 
αναζήτησε εξωτερική βοήθεια, τηε ζητήθηκαν εγγυήσειε.

ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΣΠΑΘΗ

Ο π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ς, Γιούρκι Κα
τάινεν, «όμηρος» των κυβερνητι
κών εταίρων του.

Φοβάται διάλυση 
του κυβερνητικού 
συνασπισμού, καθώς 
δέχεται πιέσεις.

με αιχμή τα πακέτα διάσωσηε.

Η συμμετοχή ιδιωτών έφθασε το 70% Ο οίκος Fitch δεν αποκλείει χρεοκοπία
Σε ποσοστό περίπου 70% ανέρχεται η 
μέχρι στιγμήε συμμετοχή τω ν ιδιωτών 
στο πρόγραμμα ανταλλαγήε τω ν  υφι
στάμενων ελληνικών ομολόγων με νέα, 
στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου 
στήριξηε τηε χώραε (PSI). Οι πληρο- 
φορίεε αναφέρουν ότι οι τράπεζεε και 
οι ασφαλιστικέε εταιρείεε που έχουν 
ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμ- 
μετάσχουν στο PSI φτάνουν το  70%, 
όταν ο στόχοε που έχει τεθεί είναι να 
ανέλθουν στο 90% τουλάχιστον.

' Τ έωε τώρα συμμετοχή θεωρείται 
χ  . ηλή, όμωε υπάρχει περιθώριο έωε 
τιε 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και οι ιδιώ- 
τεε θα πρέπει να έχουν απαντήσει α
ναφορικά με το  εάν θα συμμετά- 
σχουν στο PSI και για το ύψοε τηε συμ- 
μετοχήε τουε. Εφόσον όλα κυλήσουν 
ομαλά και επιτευχθεί ο στόχοε που έ
χει τεθεί, τό τε  το πρόγραμμα τηε α
νταλλαγήε τω ν ελληνικών ομολόγων 
(rollover) αναμένεται να ξεκινήσει εί
τε  στιε 3 Οκτωβρίου είτε στιε 10 του 
ίδιου μήνα. Το πότε ακριβώε θα ξεκι
νήσει εξαρτάται κυρίωε από το  πότε 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισηε 
τω ν αποφάσεων τηε συνόδου κορυφήε 
του Ιουλίου από τα εθνικά Κοινοβού
λια τω ν  χωρών τηε Ευρωζώνηε. Ομωε, 
από τη  στιγμή που θα ξεκινήσει, υ
πολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου 
15 ημέρεε για να ολοκληρωθεί η όλη

διαδικασία τηε ανταλλαγήε τω ν  ομο
λόγων και, εφόσον έχει επιτευχθεί ο 
στόχοε του 90%, τότε  θα χαρακτηρι
στεί και επιτυχημένη η ανταλλαγή τω ν 
ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα 
τηε ανταλλαγήε τω ν  ομολόγων περι
λαμβάνονται τίτλοι του ελληνικού 
Δημοσίου που λήγουν έωε το 2020 και 
οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 220 
δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου τα 45 δισ.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής 
των ελληνικών ομολόγων 
αναμένεται να ξεκινήσει 
είτε στις 3 είτε 
στις 10 Οκτωβρίου.

ευρώ έχουν αγοραστεί από τη ν Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
εξαιρούνται από το πρόγραμμα τηε α
νταλλαγήε.

Πέραν αυτών, χθεε δημοσίευμα 
τω ν Financial Times έκανε λόγο για «α
συνεπή» καταγραφή από διάφορεε ξέ- 
νεε τράπεζεε και ασφαλιστικέε εται- 
ρείεε τω ν  απωλειών που θα έχουν α
πό τη ν  ανταλλαγή τω ν  ελληνικών ο
μολόγων. Η εφημερίδα επικαλείται έγ
γραφο τηε European Securities and

Markets Authority που διαπιστώνει 
πωε ορισμένοι ευρωπαϊκοί όμιλοι κα
τέγραψαν μεγάλεε ζημίεε από τιε ε- 
πενδύσειε τουε στα  ελληνικά ομόλο
γα λόγω του επικείμενου rollover, ενώ 
άλλεε προτίμησαν να ακολουθήσουν 
πιο «συντηρητικέε» επιλογέε. Μάλιστα, 
σημειώνει ότι το  γεγονόε αυτό είναι 
πρωτοφανέε.

Στο πλαίσιο αυτό η International 
Accounting Standards Board (IASB) - 
ο αρμόδιοε φορέαε για να θέσει τουε 
λογιστικούε κανόνεε- σημειώνει πωε 
«το  συγκεκριμένο θέμα μάε δημιουρ
γεί μεγάλο προβληματισμό». Σύμφω
να με το  δημοσίευμα, ορισμένοι ευ
ρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι 
δεν πήραν τιε απαραίτητεε προβλέψειε 
για τιε απώλειεε που θα έχουν από τα 
ελληνικά ομόλογα, με αποτέλεσμα 
άλλοι να προβλέψουν απώλειεε ù- 
ψουε 50% και άλλοι μόνο 20%.

Ολεε αυτέε οι τεχνικέε λεπτομέρει- 
εε αναμένεται να αποσαφηνιστούν μό- 
λιε ολοκληρωθεί η διαδικασία που «τρέ
χει» αυτή τη  στιγμή και αφορά την εκ
δήλωση πρόθεσηε συμμετοχήε στο ελ
ληνικό PSI. Τότε, θα υπάρχει σαφήε ει
κόνα για το  πόσοι θα συμμετάσχουν, 
με ποιο τρόπο και σε τι ύψοε, οπότε θα 
είναι γνωστό  και το  ποσοστό τω ν  α
πωλειών που θα καταγράψει η κάθε μία 
τράπεζα και ασφαλιστική εταιρεία.

Μπορεί οι αποφάσειε τηε πρόσφατηε 
συνόδου κορυφήε να αποτελούν κα
τά  το ν  οίκο Fitch ένα «παράθυρο ευ- 
καιρίαε» για τη ν  Ελλάδα, ώ στε  να  α
νακτήσει τη  χαμένη αξιοπιστία τηε 
στιε αγορέε, ωστόσο, οι αναλυτέε 
του εκτιμούν ότι και πάλι η φερεγ- 
γυότητα είναι κάτι «άπιαστο» για τη  
χώρα. Ο διεθνήε οίκοε αξιολόγησηε 
Fitch χαρακτηρίζει σε έκθεσή του πι
θανό το  ενδεχόμενο χρεοκοπίαε τηε 
Ελλάδαε και υποστηρίζει ότι μόλιε ξε
κινήσει η ανταλλαγή τω ν  ελληνικών 
ομολόγων (rollover), θα υποβαθμίσει 
τη ν  π ιστοληπτική ικανότητα  τηε 
Ελλάδαε σε C, από CCC σήμερα. Μό
λιε ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ο 
οίκοε σημειώνει ότι θα επαναξιολο- 
γήσει τα  νέα ελληνικά ομόλογα, αλλά 
προβλέπει ότι θα τα  τοποθετήσει 
στη  βαθμίδα τηε «χαμηλήε, μη επεν- 
δυτικήε διαβάθμισηε» («low  non
investment grade»).

Παρ’ όλα αυτά, η Fitch θεωρεί ότι 
η Ελλάδα έχει ένα «παράθυρο ευκαι- 
ρίαε» να ξαναγίνει φερέγγυα μετά τη  
μείωση του επιτοκίου και τη ν  επιμή
κυνση του χρέουε τηε, με βάση τιε α- 
ποφάσειε τηε συνόδου κορυφήε τηε 
Ευρωζώνηε που έγινε στιε 21 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, όμωε, ο οίκοε σημει
ώνει ότι οι προκλήσειε κατά τη ν  υ
λοποίηση τω ν  αποφάσεων τηε συνό

δου κορυφήε θα συνεχίσουν να είναι 
«φοβερέε» για τη ν Ελλάδα. Γεγονόε το 
οποίο αποτελεί εμπόδιο σ τη ν  εμπι
στοσύνη τω ν  αγορών για τη ν Ελλάδα 
και κάνει τη  χώρα «άπιαστη» στον το 
μέα τηε φερεγγυότηταε, όπωε ανα
φέρει ο ξένοε οίκοε.

Πιθανή η υποβάθμιση
Επίσηε, ο οίκοε Fitch αναφέρεται 

σ την υποβάθμιση τηε πιστοληπτικήε

Υποστηρίζει ότι ενδέχεται 
να υποβαθμίσει την 
πιστοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας σε C, 
από CCC σήμερα.

ικανότηταε τηε Ελλάδαε τον Ιούλιο, 
σ την αβεβαιότητα για τον ρόλο τω ν  ι
διω τών επενδυτών σε οποιαδήποτε 
μελλοντική χρηματοδότηση, καθώε και 
στην περαιτέρω επιδείνωση τω ν  μα
κροοικονομικών προοπτικών τηε χώ
ραε. Σύμφωνα με τιε εκτιμήσειε του οί
κου, η ύφεση φέτοε θα είναι τηε τάξηε 
του 3,9% και η ελληνική οικονομία θα 
ανακάμψει από το  2012 και μετά.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ο ρυθ- 
μόε ανάπτυξηε θα είναι μηδενικόε, ε

νώ  θεωρεί ότι το βαθύτερο σημείο τηε 
ύφεσηε το  έζησε η Ελλάδα στο τε 
λευταίο τρίμηνο του 2010 (7,3%).

Επίσηε, εκτιμά ότι οι δανειακέε α- 
νάγκεε τηε Ελλάδαε από 78,7 δισ. ευ
ρώ φέτοε θα μειωθούν στα  61,6 δισ. 
ευρώ του χρόνου και θα υποχωρήσουν 
δραστικά το 2013 στα  48,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι αναλυτέε του οίκου 
έχουν προχωρήσει σε μια πιο ρεαλι
στική προσέγγιση για τα  έσοδα από 
το  πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. 
Ετσι, εκτιμούν ότι φέτοε θα εισι 
σουν 3 δισ. ευρώ (αντί 5 δισ. ευρώ που 
είναι ο επίσημοε στόχοε), του χρόνου 
7,5 δισ. ευρώ, άλλα 11 δισ. ευρώ το 
2013 και 13,5 δισ. ευρώ το  2014.

Πέραν αυτών, ο οίκοε Fitch θεωρεί 
ότι η αύξηση τηε ευελιξίαε του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι- 
κήε Σταθερότηταε (EFSF), ώ στε να α
γοράζει κρατικά ομόλογα από τη  δευ
τερογενή αγορά, θα το  καταστήσει α
κόμη πιο αποτελεσματικό στη  στήρι
ξη τηε χρηματοπιστωτικήε σταθερό
τηταε τηε Ευρωζώνηε.

Σημειώνει, όμωε, ότι μία σημαντική 
αύξηση τω ν πόρων του ή η στήριξη με 
άλλα εργαλεία πολιτικήε τω ν  προβλη
ματικών χωρών θα βοηθήσει να μειω
θούν τα spreads στιε αποδόσειε τω ν ο
μολόγων και να βελτιωθεί η εμπιστο
σύνη τηε αγοράε στην Ευρωζώνη.
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Ανοίγουν 
δεκάδες κλειστά 
επαγγέλματα
Τ ο  ΣτΕ δεν αποδέχεται την ισχύ 
των πληθυσριακών κριτηρίων

Τ η ς  ΙΩ Α Ν Ν Α Σ  Μ Α Ν Δ Ρ Ο Υ

ι*ισχυρό μοχλό πίεση: στα  χέρια 
τηε κυβέρνηση: για το  άνοιγμα 
κλειστών επαγγελμάτων θα α- 
ποτελέσουν οι αποφάσειε τηε 
Ολομέλειαε του Συμβουλίου τηε 
Επικρατείαε, η οποία τάχθηκε -με 
σκεπτικό που βασίζεται σε συ
νταγματικέ: ρυθμίσειε- αναφαν
δόν κατά τω ν  όποιων περιορι
σμών υπάρχουν για τη ν  άσκηση 
κάθε επαγγελματική: δραστη
ριότητα:. Το ανώτατο ακυρωτικό 
δικαστήριο τηε χώραε με απο- 
φάσειε τηε Ολομέλειάε του έκρι
νε πωε η ελληνική συνταγματική 
τάξη και η ευρωπαϊκή νομοθεσία

Καθοριστική 
η απόφαση για 

;ιτζήδες, δικηγόρους, 
μηχανικούς 
και άλλους.

δεν ανέχονται επαγγέλματα που 
λειτουργούν σαν κλειστά κλαμπ, 
ούτε τη ν  ύπαρξη περιορισμών 
που εξασφαλίζουν προνόμια 
σ τη ν  άσκησή τουε.

Το γεγονόε ότι οι αποφάσειε 
του Συμβουλίου τηε Επικρατείαε 
εκδόθηκαν από τη ν Ολομέλεια 
του δικαστηρίου τιε καθιστά βα
ρύ δικαστικό προηγούμενο, που 
αναμένεται να διευκολύνει νο
μοθετικέ: επιλογέε τηε κυβέρ
νηση : για τη ν  προώθηση του α- 
νοίγματοε τω ν  κλειστών επαγ
γελμάτων, τα  οποία τυπικά έχουν 
ανοίξει από τιε 2 Ιουλίου, οπότε 
και τέθηκε σε ισχύ ο γενικόε νό 
μο: που προβλέπει τη ν  απελευ
θέρωσή τουε έπειτα από αλλε- 
πάλληλεε παλινωδίεε και καθυ
σ τερ ή σ ε ι.

Ωστόσο, καθώε τα  περισσότε

ρα από τα λεγάμενα κλειστά ε
παγγέλματα παραμένουν ουσια
στικά ακόμα κλειστά -καθώε ε- 
πίκειται είτε η έκδοση προεδρι
κών διαταγμάτων είτε εξειδικευ- 
μένεε νομοθετικέε ρυθμίσειε ανά 
υπουργείο- οι αποφάσειε του 
ΣτΕ θα διαδραματίσουν καθορι
στικό ρόλο για τιε περαιτέρω κυ- 
βερνητικέε κινήσειε καθώε τώρα 
κρίνεται σ τη ν  πράξη η υλοποίη
ση του σχετικού νόμου.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το  άνοιγ
μα του επαγγέλματοε τω ν  ιδιο
κ τη τών ταξί, για το  οποίο πρό
σφατα οι αντιδράσειε τω ν  εν
διαφερομένων υπήρξαν έντονεε 
και το  οποίο βρίσκεται στιε άμε- 
σεε προτεραιότητεε του υπουρ
γείου Υποδομών και Μ εταφο
ρών, οι δικαστικέε αποφάσειε θα 
αποτελέσουν «βαρύ πυροβολι
κό» στα  χέρια του αρμόδιου υ
πουργού κ. Γιάννη Ραγκούση, κα
θώε το  δικαστήριο στο σκεπτικό 
του δεν δέχεται κανένα πληθυ- 
σμιακό ή άλλο κριτήριο για τη ν  
άσκηση ενόε επαγγέλματοε.

Προ Μνημονίου
Το θέμα άλλωστε με τα κλειστά 

επαγγέλματα προϋπάρχει -προ 
Μνημονίου- από χρόνια, ωε βα
σική εκκρεμότητα τηε ελληνικήε 
Πολιτείαε προε τη ν  Ευρωπαϊκή 
Ενωση, και ήδη η χώρα μαε με
τράει μία καταδίκη από το  Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο ενώ αναμέ
νοντα ι κι άλλεε, με τιε οποίεε η 
Ελλάδα κινδυνεύει να πληρώσει 
τσουχτερά πρόστιμα.

Το Μνημόνιο, ωστόσο, αποτέ- 
λεσε ισχυρό παράγοντα προκει- 
μένου η κυβέρνηση να προχω
ρήσει στην εναρμόνιση τηε Ελλά- 
δαε με τη ν κοινοτική νομοθεσία 
για το  άνοιγμα δεκάδων κλειστών 
επαγγελμάτων, καθώε έθεσε συ
γκεκριμένη ασφυκτική προθε
σμία -ώε το τέλοε του περασμένου

α εηαγγεΜ*αχα
ηοφ άσ εις  χου Σ
Ε π ικ ρ α τε ί

ι8 ιο κ ιη ιε ζ  τα ξ ί

Φαρμακοποιούς^^---- _

δικηγόρους____ _______

ΐ υ μ β ο λ α ί ο γ ρ ά Φ ^ ^ —

διανομείς Τόπου —
λογιατέςΟρκωτούς

Απασχολούμενους
στο εμπόριο

Απασχολούμενους
οιον τουρισμό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ιουνίου- μέσα σ τη ν  οποία ο σχε- 
τικόε νόμοε υποχρεωτικά έπρεπε 
να έχει ψηφισθεί.

Η ώθηση που δίνουν οι σχετι- 
κέε αποφάσειε εκτιμάται ωε ε
ξαιρετικά σημαντική, ενώ η όποια 
προσφυγή άλλων επαγγελματικών 
κατηγοριών στη  Δικαιοσύνη δεν 
μπορεί πλέον παρά να έχει τα  ί
δια αποτελέσματα, απόρριψη δη
λαδή τω ν  σχετικών αιτημάτων.

Αφορμή για τιε αποφάσειε του 
Συμβουλίου τηε Επικρατείαε, η 
σημασία τω ν  οποίων είναι αυτο
νόητη για ένα τόσο σοβαρό θέμα, 
δόθηκε όταν σωματεία επαγγελ- 
ματιών για μεταφορά υγρών καυ
σίμων -βυτιοφόρα- προσέφυγαν 
στη  Δικαιοσύνη ζητώνταε τη ν α
κύρωση σ τη ν  πράξη του νόμου

που ψηφίστηκε πριν από ένα χρό
νο και απελευθέρωνε το  επάγ
γελμά τουε αλλάζονταε το  καθε- 
στώε χορήγησηε τω ν σχετικών α
δειών.

Οι προσφεύγοντεε, από αντί
στοιχα σωματεία Πάτραε, Θεσ- 
σαλονίκηε και Λάρισαε, έφθασαν 
ώε τη ν Ολομέλεια του ανωτάτου 
δικαστηρίου διεκδικώνταε να συ
νεχίσει το  παλαιό καθεστώε έκ- 
δοσηε τω ν  αδειών.

Το ανώ τα το  δικαστήριο με 
τρειε αποφάσειε του -φέρουν α- 
ριθμούε 1664,65,66- έκρινε πωε 
το  Σύνταγμα επιβάλλει τη ν  ε
λεύθερη επιλογή του επαγγέλ- 
ματοε για κάθε πολίτη και δεν 
προβλέπει ούτε ανέχεται τη  θε
σμοθέτηση περιορισμών που ε

μποδίζουν την αρχή τηε οικονο- 
μικήε ελευθερίαε.

Στο σκεπτικό τηε απόφασηε ε
ξειδικεύεται η αρχή τηε οικονο- 
μικήε ελευθερίαε ωε «η  δυνατό
τη τα  ελεύθερηε επιλογήε του ε- 
παγγέλματοε, χωρίε τη ν ύπαρξη 
περιορισμών για  τη ν  άσκησή 
του», ενώ  για τη  δυνατότητα του 
κράτουε να θέτει το  ίδιο περιο- 
ρισμούε στο όνομα τηε προστα- 
σίαε τω ν  ήδη δραστηριοποιού
μενων σε ένα επάγγελμα -για πα
ράδειγμα κριτήρια πληθυσμιακά 
για τουε ταξιτζήδεε- η απάντηση 
του ΣτΕ είναι κατηγορηματική. 
«Δ εν  μπορεί να συνιστά  λόγο μη 
εισόδου νέων σε ένα επάγγελμα 
η μείωση τω ν  εσόδων τω ν  ήδη 
δραστηριοποιουμένων...».

Νέα σύγκρουση 
μεταξύ Ρέππα 
και Ραγκούση
Τον Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  ΖΟ Υ Λ Α

Νέα ενδοκυβερνητική διαμάχη και πλήρη σύγχυση προ- 
καλεί η απόφαση τηε Ολομέλειαε του ΣτΕ που έκρινε 
αντισυνταγματικούε όλουε τουε περιορισμούε που έ
χει θέσει μέχρι στιγμήε η κυβέρνηση σ το  άνοιγμα τω ν  
κλειστών επαγγελμάτων (γεωγραφικούε, πληθυσμιακούε 
κ.λπ.). Πηγέε του υπουργείου Υποδομών χαρακτήριζαν 
τη ν  απόφαση «πλήρη δικαίωση» τηε άρνησηε το  
Γ. Ραγκούση να υπογράψει το  προεδρικό διάταγμα που 
είχε προετοιμάσει για τουε ιδιοκτήτεε ταξί ο προκάτοχόε 
του κ. Δ. Ρέππαε. Από τη ν πλευρά του, ωστόσο, ο κ. Ρέπ- 
παε όχι μόνον υπεραμύνθηκε τω ν  επιλογών του, αλλά 
με ανακοίνωσή του χρέωσε αποκλειστικώε σ τον  κ. Ρα
γκούση τη ν αναστάτωση που προκλήθηκε το  καλοκαίρι 
με τουε ταξιτζήδεε, δηλώνονταε βέβαιοε ότι σε περί
π τωση που είχε στείλει το  επίμαχο Π.Δ. σ το  ΣτΕ, δεν 
θα είχε κριθεί αντισυνταγματικό! Υπονόησε έτσι ό τι ο 
κ. Ραγκούσηε για μικροκομματικούε λόγουε δηλώνει δι- 
καιωμένοε, γεγονόε που προκάλεσε αίσθηση καθώε εί
ναι βέβαιο ότι θα εν
θαρρύνει τουε ταξι- 
τζήδεε σ τη ν  επικεί
μενη μάχη τουε με 
τη ν  κυβέρνηση.

Σε κάθε περί
π τωση πάντωε, δεν 
ή ταν λίγοι οι βου- 
λευτέε του ΠΑΣΟΚ 
που υποστήριζαν ό
τι, μετά τη  δικαστι
κή απόφαση, είναι σ το ν  αέρα όλεε οι αντίστοιχεε κυ- 
βερνητικέε αποφάσειε. Δηλαδή, τόσο  η ρύθμιση Ρέπ
πα για τουε φορτηγατζήδεε όσο και αυτέε τω ν  κ. Ανδ. 
Λοβέρδου και X. Καστανίδη για τουε φαρμακοποιούε 
και τουε δικαστικούε επιμελητέε. Και τούτο, διότι, ό- 
πωε έλεγαν, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενοε π.χ. να  α
νοίξει φαρμακείο ή να  αποκτήσει άδεια φορτηγού προ- 
σφύγει κατά τω ν  κυβερνητικών περιορισμών, μετά τη  
χθεσινή εξέλιξη, θα δικαιωθεί. Το ενδεχόμενο αυτό δεν 
το  απέκλεισε ακόμη και ο κ. Λοβέρδοε. Κληθείε να  α
παντήσει σε όσουε το ν  επικρίνουν ότι κράτησε μισό- 
κλειστο το  επάγγελμα τω ν  φαρμακοποιών, είπε ότι «το  
2011 θα προστεθούν 800(!) νέεε άδειεε φαρμακείων», 
αλλά δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να  άρει 
και όποιουε περιορισμούε έχει θέσει (γεωγραφικούε 
κ.λπ.) αν το  ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματική και τη  δική 
του ρύθμιση.

Το Μαξίμου, προκειμένου να διασκεδάσει το  νέο αυ
τό  αλαλούμ, αργά το  βράδυ εξέδωσε μια καθ’ όλα αμ- 
φίσημη ανακοίνωση η οποία επεδίωξε να  εμφανίσει τιε 
επικείμενεε αποφάσειε Ραγκούση για το  άνοιγμα του 
επαγγέλματοε τω ν  τα ξιτζήδω ν ωε... συνέχεια τω ν  «α 
ντίσ το ιχω ν» επιλογών Ρέππα για τουε φορτηγατζήδεε. 
Ο πρωθυπουργόε, τέλοε, φοβούμενοε κύμα διαδηλώσεων 
στη ΔΕΘ, κάλεσε χθεε tous εκπ ροσώ π ου  τω ν  κοινω
νικών φορέων να  συναισθανθούν τιε ευθύνέε τουε.

Με αφορμή την από
φαση του ΣτΕ που 
θεωρείται κρίσιμη για 
την επερχόμενη « μά
χη»  της κυβέρνησης 
με τους ιδιοκτήτες το
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 13108/06/Β/86/89
ΕΔΡΑ: 71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΙ, ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έω ε 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
(Σύμφωνα με ιην απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου ins ennponns κεφαλαιαγορά:)

ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΟ
Το παρακάτω στοιχεία και πληροφορίεε,ηου προκύπτουν από xis οικονομικέ rataoracas στοχεύουν αε μιο γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και ία αποτελέσματα ms ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ÄBEE και του Ομίλου ααιρειών ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ. Συνισιούμε, εηομένω$ στον 
αναγνώαιη, πριν ηροβεί οε οποιαδήποτε είδουε επενδυτική επιλογή ή άλλπ συναλλαγή με την Εταιρεία, νο ανατρέξει στη διεύθυνση ίου διαδικτύου ins, όπου αναρτώνται οι περιοδικέ* οικονομικέ: καιασιάσεκ καθώε και ηΈκθεση Επισκόπηση* rau Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ημερομηνία έγκριση* των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 26 Αυγούσιου 2011 
Νομιμοε Ελεγκτή*: Δέσποινα Μαρίνου AM Σ0ΕΛ: 17681 

Ελεγκτική Εταιρεία: PriceWaterhouseC oopers 
Τύπο*Εκθεση* Επισκόπηση*: Με ούμφωνη γνώμη 

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.pfas.pr. w vm  papniitsanis.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο 30.06.2011 2 U 2 2 Î1 Î 30,06,2011 31.12.2010
ίδιοχρησιμοποισύμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 27,274.499 27.828.153 27.274.499 27.828.153
Επενδύσει: σε ακίνητα 275,000 275.000 275.000 275.000
Αϋήα περιουσιακό στοιχεία 231.891 278.166 231.891 278.166
Λοιπό μή κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 37.509 46.337 55.509 64.337
Αποθέματα 2.510.962 2.184.357 2.510.962 2.184.357
Απαιτήσει: από ηεδάτδ 3.079.508 1.914.609 3.434.329 2.399.607
Εηιτσγέ εισπρακτέε: μεταχρονολογημένε* 3.081.258 ■ 1.902.362 3.081.258 1.902.362
Λοιπά κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 5.497.106 6.792.975 5.138.048 6.299.640
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.987.734 41.221.959 42.001.497 41.231.622
Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.747.184 15.747.184 15.747.184 15.747.184
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 4 .1 0 7 Í6 7 4.531.362 4.749.043 5.166.595

λο Ιδίων κεφολοίων (α) 19.854.952 20.278.546 20.496.227 20.913.780
,ροπρόθεαμε* δανειακέ* υποχρεώσει* 3.648.240 6.874.883 3.648.240 6.874.883

Προβπέψυ* /  δοιπέ* μακροπρόθεσμε* υποχρεώσει* 4.122.716 4.057.702 4.122.716 4.057.702
Βραχυπρόθεσμε* δανειακέ* υποχρεώσει: 7.196.696 3.543.278 7.196.696 3.543.278
Λοιπέ* βραχυπρόθεσμε* υποχρεώσει: 7.165.131 6,467.550 6.537,618 5.841.979
Σύνολο-υποχρεώσεων (β) 22.132.782 20.943.413 21.505.269 20.317.843
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 41.987.734 41.221.959 42.001.497 41.231.622

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση Μ έθοδοί

Λειτουργικέ: δροοτηριότητε*
ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.01-30.062011 01.01-30.06.201(1
Κέρδη/(ζημιέ*} προ φόρων από ουνεχιζόμενΒδρααιηριόιηκ -343.646 -2.153.246 -337.604 -2.141,647
Πλέον /  μείον προσαρμογέ* για:
Αποσβέσει* 812.740 880.100 - 812.740 880,100
Π ροβδέΐ|Κ  27.163 66.451 27.163 66.451
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιέ*)
επενδυτική: δραστηριότητα: -44.120 -44.120 -44.120 -44.120
Χρεωστικοί τόκοι και σύνοψή έξοδα 215.100 293.021 214.979 292.867

Πλέον/ μείον προσαρμογέ5 για μεταβολέ: λογαριασμών 
κεφαλαίου KÍvnons ή ηου σχευ'ζονιαι 
με us λειτουργικέ* δροοτηριότητε*:

667.236 -957.794 673.158 -946.348

Μείωση /  (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση /  (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) /  αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
' ’ αβεβδημένοι φόροι

-326.605
-2.129.013

567.404

-235.030
2.023

-422.307
1.571.749

-1.776.940

-240.006
-154

-326.605
-2.259.137

695.638

-234.909
2.023

-422.307
1.552.110

-1.785.057

-240,006
0

σλο εισροών / (εκροών) 
αηό Λειτουργικέ* δραστηριότατε* (α) -1.453.985 -1.825.452 -1.449.833 -1.841.608
Επενδυτικέ* δροοτηριότητε*
Αγορά ενσώματων και άθλων παγίων στοιχείων 
Ειοπράξεκ οπό πωλπσει: ενσώματων και άϋλων παγίων 
Σύνολο εισροών /  (εκροών) 
αηό επενδυτικέ* δραστηριότητε* (β!

-225.229
12.418

-212.811

-696.953
131.840

•565.113

-225,229
12.418

-212.811

-696.953
131840

-565.113
Χοπματοδοτικέ* δοαστηριότητε*
Εισπράξει* από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Εισπράξει* οπό εκδοθέντα /  οναδηψθένια δάνεια 
Εξοφλήσει* δανείων 
Εξοφλήσει: υποχρεώσεων 
από χρηματοδοτικέ* μισθώσει (χρεολύσια)

0
1.190.337
-505.425

-238.208

1.950.000
3.068.000 

-2.276.4i 9

-300.394

0
1.190.337
-505.425

-238.208

1.950.000
3.068.000 

-2.276.419

-300.394
Σύνοδο εισροών /  (εκροών)
αηό χρηματοδοτικέ: δροστηριότηιε* (γ) 446.704 2.441.186 446.704 2.441.186
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -1.220.092 50.622 -1.215.940 34.465
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξη* περιόδου 5.267.247 709.803 5.258.910 676.026
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξη: περιόδου 4.047.155 760.424 4.042.970 710.490

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 1ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλο:εργασιών 7.203.482 5.767.480 7.203.482 5.767.480
Μικτά κέρδη / (ζημιέ*) 1.409.042 900.006 1.409.042 900,006
Κέρδη /  (ψμιέ*) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
.και επενδυτικών αποτελεσμάτων -172.666 -1.904.345 -166.744 -1.892.899
Κέρδη / (ζιμιέ*) προ φόρων •343,646 -2.153.246 -337.604 -2.141.647
Κέρδη /  (ζημιέ*) μετά από φόρου* (Α) 425.213 -2.255.476 -419.171 -2.243.877
Λοιπό συνοδικά έσοδα μετά από φόρου* (Β) 1.618 0 1,618 0
Συγκεντρωτικά συνοδικό έσοδο μετά από φόρου* (Α+Β) 423,595 -2.255.476 -417.553 -2.243.877
- ιδιόκτητε* μητρική* -423,595 -2.255.476 -417.553 -2.243.877
Κέρδη/(ζημίε*) μεισ από φόρου* ανά μετοχή -0,0084 -0,1841 -0,0083 -0,1832
Κέρδη /  (ζημιέ*} προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 640.074 -1.024.244 645.995 -1.012.799

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

81,01:38,06,2011. 01,01-30,06,2010 0
Σύνοδο Ιδίων κεφαλαίων έναρξη* περιόδου 
(01.01.2010 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 20,278.546 15.680.682 20.913.780 15.832.530
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρου* 
(συνεχιζόμενε: και διακοηείσε* δραστηριότατε*} -425.213 -2.255.476 419.171 -2.243.877
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ'ευθεία* στην καθαρή θέση 1.618 0 1.618 0
Ποσό ηροοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 1.950.000 0 1.950.000
Σύνοδο Ιδίων κεφαλαίων δήξη: περιόδου 
(30,06.2011 και 30,06.2010 αντίστοιχα) 19.854,952 15,375.206 20.496.227 15.538.653

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι μέτοχέ* τη* εταιρεία* διαπραγματεύονται στο ΧΑ στην κατηγορία υπό επιτήρηση.
2. Οι Pdoikés λογιστικέ: apxés που ακολουθήθηκαν είναι όμοιεε με auras τη* 31/12/2010.
3. Στη σημείωση 8.3 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για tis ανέλεγκτε* φορολογικά χρήοει*.
4. ί) Δεν υπάρχουν εηίδικε* ή υπό διαιτησία διάφορέ* ηου ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία τη* εταιρεία* και του ομίλου. (Λεπτομερή* αναφορά γίνεται οτη σημείωση 8.4 των οικονομικών καταστάσεων).

Όμιδο* Εταιρεία
Πσόβλειμη (nuiás οπό πρόσθετη διαφοοά ιιμήμαιο* πώδηση* 8uyatoiKñs 150,000 150.000
Λοιπέ* ηροβδέψει* 205.000 205.000
Σύνοδο 355.000 355.000

0  αριθμό* ίου απασχολούμενου προσωπικού ιην 30/6/2011 ήταν για την εταιρεία και για τον όμιδο 96 άτομα, ενώ κατά την 
30/6/2010 ήταν για την εταιρεία κοι τον Ομιδο 98 άτομα 
Γνωστοποιήσει* συνδεδευένων υεαών σύμφωνο υε το ΔΛΠ 24
σε ευρώ Όμιδο* Εταιρεία

01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011
α)Εσοδα 0 0
β) Εξοδα 0 0
γ) Ιυναλλαγέ: και auoißs διευθυντικών στελεχών και υελών ins διοίκηση: 187.087 184.087

Όμιδο* Εταιρεία
30.06.2011 30.06.2011

δ)Αηαιτήοει* 0 354.821
ε) Υποχρεώσει* 0 0
στ) Απαιτήσει* από τα διευθυντικά στελέχη και υέδπ τη: διοίκηση: 0 0
<0 Υποχρεώσει: noos ία διευθυντικά στελέχη και υέλπ ins διοίκηση* 0 0

7. Αλλεε ουσιώδει* πληροφορίδ 
Στη λήξη ms τρέχουσα* χρήση* δεν υπήρχαν μαοχέε ms μητρική* που να κατέχονται από ιην ίδια είτε αηό θυγατρικέ* ms επιχειρήσει:.

8. Οι οικονομικέ* κοτασιάσει* του ομίλου περιλαμβάνουν κ  οικονομικέ* κατοστάσεκ των εταιρειών που αναλύονται στον παρακάτω

Επωνυμία Εδρα Ποσοστό Συμμετοχή* 
(Αμεσο)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔήμοίΑυδίδο* Μητρική
PUAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Añuos Αυλίδο: 100%
Π,Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ Δήμο* Αυλίδο: 100%

0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ

Α Λ Τ . Σ 563348

0  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Α.ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α Λ Τ . 1365174

Χαλκίδα, 26 Αυγούστου 2011
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
Α.Δ.Τ. AI 132693

0  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 987994 - ΑΡ.ΑΔΕ1ΑΙ Ο.Ε.Ε. 50454 Α' ΤΑΞΗΣ
.......  ...................................... 5 74 5Τ ίΠ Ο ξ·Β 2 1 0 2 7 2 4 0 9 0  .

Απολογίες για το Βατοπέδι
Η ανάκριση που διενεργείχαι από την εφέτη 
ανακρίτρια κ. Ειρήνη Καλού αναφορικά με 
τη ν υπόθεση τω ν  «ιερών ανταλλαγών» με
ταξύ του Δημοσίου και τηε Μονήε Βατο
πεδίου βαίνει προ: το τέλοε τηε. Σήμερα 
απολογείται ο δικηγόροε Δημήτρηε Πε- 
λέκηε, αδελφόε τηε συμβολαιογράφου κ. 
Αικατερίνηε Πελέκη - Βουλγαράκη, ενώ  
στιε αρχέε Σεπτεμβρίου αναμένεται να α- 
πολογηθεί και ο κ. Διονύσηε Πελέκηε, δι- 
κηγόροε και πατέραε τηε κ. Βουλγαράκη. 
Τα αδικήματα με τα  οποία βαρύνονται α
φορούν τα  κακουργήματα τηε ψευδούε βε- 
βαίωσηε και τηε συνέργειαε σε απιστία και 
άπτονται τηε σύνταξηε τω ν  συμβολαίων

για τιε «ιερέε ανταλλαγέε». Οι επόμενοι που 
θα απολογηθούν ενώπιον τηε κ. Καλού εί
ναι ο ηγούμενοε τηε Μονήε Βατοπεδίου 
Ευφραίμ και ο μοναχόε Αρσένιοε.

Υπενθυμίζεται ότι το ν  περασμένο Μάιο 
απολογήθηκε η κ. Πελέκη - Βουλγαράκη 
για δυο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα 
αναφορικά με τη ν  σύνταξη τω ν  συμβο
λαίων. Η κ. Πελέκη αφέθηκε ελεύθερη με 
εγγύηση 70.000 ευρώ. Κατά τη ν απολογία 
τηε, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για λάθοε 
πολιτικούε χειρισμούε στην υπόθεση από 
το ν  πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή 
και υπεραμύνθηκε τηε νομιμότηταε τω ν  
πραξεών τηε.

Τραγούδια και ορχηστρικά που έγραψε για τον κινηματογράφο ο Γιάννης Μαρκοπουλος

Μπάμπης Στόκος · Λιζέτα Καλημέρη

Δύο ξεχωριστή τραγουδιστές, δα αποδώ&ουν σπουδαία τραγούδια του μεγάλου ΐλληνα συνΘέτη 
από ιον  ελληνικό κινηματογράφο. Κομμότια-διαμάντια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, 
όπως τα: « W h o  Pays the Ferryman», «Π έρα από τη Θαλασαα», «Μπήκαν στην Πόλη οι 
Οχτροί», «Ζάβαρα-κάτρα-νέμια», « Η  Φάμπρικα», «Π οιος Δρόμος είναι Ανοιχτός», 
«Ξεγυμνώστε τα Ιπαάια», «Ηλιος Ύίάνω- Ηλιος Κάτω», « Χ ά ρ α ξε»  κ.ά.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μ ιχάλης Κουμτπός 

Γενική είσοδος: 20€, Φοιτητικό: 15€ (Δεν περιλημβονετοι ποτό, ούτε αν« και
www.proavlio.gr
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