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Πολιτική διαπραγμάτευση εντός της Ε.Ε.
Η  κυβέρνηση επιχειρεί, μετά τη διακοπή των συνομιλιών με την τρόικα, αποτροπή νέων φορολογικών μέτρων

Σε πολιτική διαπραγμάτευση στουε κόλπου: τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, προκειμένου νι αποτραπεί η λήψη νέων φορολογικών μέ Λων εξαιτίαε τηε αναμενόμενηε απόκλιση ή  τον στόχο του ελλείμματοε θα προχωρήσουν το αμέσωε επόμενο διάστημα πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου και ο υ- πουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε μετά τη διακοπή των συνομιλιών με την τρί ι- κα. Στη συγκεκριμένη κατεύθυνση αναμένεται να υπάρξει κύκλος επαφών του ίδιου του κ. Γ. Παπανδρέου με τους κορυφαίους παράγοντες της Ε.Ε., όπως οι κ. Ρο- μπέι και Μπαρόζο, αλλά και επικοινωνία με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ

ανάλογες επαφές θα έχειήδπους ομολόγους του ο κ. Βενιζέλοε. Βςβμίωί, η διαπραγμάτευση ώστε να γίνει αποδχ/κτή η απόκλιση στον στόχο του ελλείμμεπρε -από το προ- βλεπόμενο 7,6% αναμοιΛπαι να ανέβει στο 8,8% εάν δεν ληφθούν νέα μέτρα- δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Και τούτο, διότι την ίδια ώρα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να πείσουν τα δικά τους Κοινοβούλια ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας υλοποιείται αποτελεσματικά, ώστε αυτά με τη σειρά τους να εγκρίνουν το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα.Τα οριζόντια φορολογικά μέτρα έχουν α-

ναχθεί σε «κόκκινη γραμμή» από την κυβέρνηση, για οικονομικούς, αλλά και πολιτικούς λόγους. Σε οικονομικό επίπεδο υποστηρίζεται πως θα βαθύνουν περαιτέρω την ύφεση -στην οποία οφείλεται ένα σημαντικό μέρος της «μαύρης τρύπας» για το 2011- αλλά και ότι μπορεί να οδηγήσουν σε ένα κύμα άρνησης καταβολής ακόμη και υφιστάμενων φόρων. Σε πολιτικό επίπεδο α- ναφέρεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει τις αντοχές να λάβει και να περάσει από τη Βουλή νέα επώδυνα μέτρα και ως εκ τούτου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η χώρα να οδηγηθεί σε πολιτική αστάθεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μα- ξίμου και ο κ. Ευ. Βενιζέλος θα επιμείνουν σε άλλες πολιτικές μείωσης των δαπανών και αύξησης των εσόδων, που όμως αναγνωρίζεται ότι έχουν αμφίβολη δημοσιονομική απόδοση, τουλάχιστον για το 2011. Ως τέτοια αναφέρονται το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύσει και στις ΔΕΚΟ, η επέκταση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας και πέρα από τους προς συγχώνευση και κατάργηση οργανισμούς και η φορολόγηση καταθέσεων στο εξωτερικό, καθώς προωθείται σχετική συμφωνία με την Ελβετία. Συνεργάτες του πρωθυπουργού μεταδίδουν αισιοδοξία για την

έκβαση των διαπραγματεύσεων, ενώ εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την καταβολή της επόμενης δόσης. Υπενθυμίζουν συγκεκριμένα, ότι και επί υπουργίας του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου είχε υπάρξει εμπλοκή στις συνομιλίες με την τρόικα που όμως ξεπεράστηκε. Επίσης, εκτιμούν πως οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αξιολογήσουν το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να υποστεί «τριγμούς» που θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές με πιθανό αποτέλεσμα την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, η οποία εκ των πραγμάτων θα έχει επιπτώσεις στην υλοποίηση του συμ- φωνηθέντος με την τρόικα προγράμματος.Δεκαήμερη διορία για να λυθεί ο «γρίφος» του 1,7 δισ. 2011

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Προθεσμία 10 ημερών έδωσε η τρόικα στην κυβέρνηση, ώστε να σχημάτισε! έναν κατάλογο πιθανών μέτρων που θα μπορούν να αποδώσουν 1,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου και των επικεφαλής του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα σταμάτησαν την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για προγραμματισμένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συζητήσεων με την τρόικα. Ωστόσο, το παρασκήνιο είναι πολύ πιο «πλούσιο», παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού για «πνεύμα συνεργασίας» και «φιλικό κλίμα» στις συζητήσεις.Κάθε μία πλευρά είχε καταρτίσι νέες εκτιμήσεις για τα επίπεδα τη: ύφεσης και του ελλείμματος, από τις
Διαφορετικές 
οι εκτιμήσεις για 
έλλειμμα και ύφεση.οποίες προέκυπτε απόκλιση της τάξης του 1,7 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η τρόικα ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να της προσδιορίσει μέτρα αντίστοιχου ύψους. Ωστόσο, ο κ. Βενιζέλος φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις συζητήσεις για τη λήψη νέων μέτρων, έπειτα και από επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου.
Η ανακοίνωσηΣτο σημείο αυτό, οι επικεφαλής της τρόικας (οι κ. Π. Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Μ. Μορς από την Ε. Ε. και Κ. Μαζούχ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ενημέρωσαν πως θα αποχω-τουν από την Αθήνα και θα επιτ ρ έψ ο υ ν  έπειτα από 10 μέρες (στις 14 Σεπτεμβρίου και πιθανόν στις 12 του μήνα κάποια τεχνικά κλιμάκια), εφόσον το οικονομικό επιτελείο έχει εντοπίσει παρεμβάσεις που καλύπτουν την απόκλιση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν φαίνεται η τρόικα να βρίσκει λόγο για να επανέλθει στην Αθήνα.Δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή ανακοίνωση της τρόικας που εκ- δόθηκε χθες, αναφέρεται πως «το

κλιμάκιο σημείωσε αξιόλογη πρόοδο, αλλά αναχώρησε προσωρινά από την Αθήνα προκειμένου να μπορέσουν οι ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν το τεχνικής φύσεως έργο τους, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης».Η τρόικα θεωρεί ότι η ύφεση φέτος θα διαμορφωθεί στο 5,3%. Το έλλειμμα στο 8,8% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 7,6% του ΑΕΠ, αλλά στην αύξηση αυτή η μεγαλύτερη ύφεση έχει μικρή συμβολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τρόικα το έλλειμμα λόγω της ύφεσης φτάνει στο 7,8% με 7,9% του ΑΕΠ, το πολύ.Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει την ύφεση για φέτος στα επίπεδα του 4,5% και το έλλειμμα στο 8,2% του ΑΕΠ. Ετσι, σε σχέση με τις προ- βλέψεις της τρόικας υπάρχει ένα «κενό» 1,7 δισ. ευρώ.«Κενό» που κατά την τρόικα θα πρέπει να καλυφθεί με νέα μέτρα στο σκέλος των δαπανών, ενώ το υπουργείο Οικονομικών επεδίωκε την αλλαγή των στόχων. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά δεν παρουσίασε κανένα μέτρο για να γεφυρωθεί το «κενό», αλλά αρκέστηκε στο να ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέες περικοπές δαπανών όπως μισθοί, συντάξεις κ. λπ.Πάντως, η τρόικα φέρεται να ήταν κάθετα αντίθετη αναφορικά με την αναθεώρηση των στόχων. Οι πληροφορίες θέλουν τον εκπρόσωπο της ΕΚΤ να σημειώνει πως εάν προχωρήσει τώρα μία αναθεώρηση των στόχων, τότε είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλες αργότερα, με συνέπεια να μην εφαρμοστεί ποτέ το Μεσοπρόθεσμο. Πρόταση, που υιοθετήθηκε και από τα άλλα μέλη της τρόικας. Να σημειωθεί ότι αποκλίσεις προέκυψαν και στις προβλέψεις για τους στόχους του 2012. Η τρόικα εκτιμά ότι η ύφεση θα υποχωρήσει στο 2,1% και η Ελλάδα θεωρεί ότι θα απο- κλιμακωθεί περαιτέρω στο 1,3%.Πέραν αυτών, στο παρασκήνιο έρχεται να προστεθεί και ένας «εκνευρισμός» της τρόικας από το γεγονός ότι αρκετοί στην Ελλάδα θεωρούν δεδομένη την εκταμίευση της επόμενης δόσης, παρά το ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος.

Υφεση {
Γ

4,5 ]
L J

2012

tn
4/

5,3
2,1

Φ ΕΛΛΑΔΑ φ ΤΡΟΙΚΑ

Ελλειμμα
όχου ΑΕΠ

Προβλέψεις
και
αποκλίσεις

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ 
ΕΞΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στη θέσπιση ίου νέου 
Α  ενιαίου μισθολογίου

Στις καταργήσεις - 
συγχωνεύσεις φορέων

Στην εφαρμογή του θεσμού 
της εργασιακής εφεδρείας

Στις αποκρατικοποιήσεις

Στα κλειστά επαγγέλματα

Στον έλεγχο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στην ολοκλήρωση 
των μελετών για τα 
επικουρικά ταμεία

Στην αναθεώρηση των 
κοινωνικών επιδομάτων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πτώση στη Wall Street και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σημαντική πτώση σημείωσαν οι 
δείκτες των διεθνών χρηματιστη
ρίων εξαιτίας της κλιμακούμενης α
βεβαιότητας για το ενδεχόμενο νέ
ας ύφεσης στις ΗΠΑ και έτι βαθύ
τερης κρίσης στην Ευρωζώνη. 0  
παράγοντας, ο οποίος επηρέασε 
τους επενδυτές ως επί το πλείστον 
ήταν η στασιμότητα στην αγορά α
πασχόλησης στις ΗΠΑ σε συνδυα
σμό με τον αντίκτυπο από την προ
σωρινή διακοπή των διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρ
νησης και ΔΝΤ. Το ευρώ προσωρι

νά σταθεροποιήθηκε προί; το δολά
ριο στα 1,4254 δολάρια έναντι του 
ναδίρ τριών εβδομάδων νωρίτερα 
στα 1,4207 δολάρια. Οι επενδυτές 
στράφηκαν σε αξιόπιστα κρατικά ο- 
μόλονα ως μία ασφαλή επιλογή, ό
πως τα γερμανικά. Το αποκαλούμε- 
νο σκιώδες Δ. Σ. της ΕΚΤ απευθύ
νει έκκληση στην ΕΚΤ να αντιστρέ
φει την πορεία αύξησης των επιτο
κίων για να ανακόψει την ύφεση. 
Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δεί
κτης δΦχχ 600 υποχωρούσε πριν 
από τη λήξη της συνεδρίασης 2,4%

στις 233,3 μονάδες. Στο Παρίσι και 
τη Φρανκφούρτη o CAC 40 και ο 
DAX είχαν απώλειες 3,28% και 
3,47% αντίστοιχα. Στις ΗΠΑ τον Αύ
γουστο δεν δημιουργήθηκε καμία 
νέα θέση εργασίας εκτός από τον 
τομέα γεωργίας, αναθερμαίνοντας 
τους φόβους για εκ νέου ύφεση. 
Στη Ν. Υόρκη o S&P 500 υποχω
ρούσε 1,94% πριν από το κλείσιμο 
στις 1.181,02 μονάδες, ενώ o Dow 
Jones είχε απώλειες 1,77% στις 
11.289,90 μονάδες.

REUTERS, BLOOMBERG

Σχέδιο δύοδημοπρασιώνεντόκων
Ρευστό μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έχει, σύμφωνα με πληροφορίεε, το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να καλύψει τιε ταμειακέε του ανάγκεε χωρίε την 6η δόση του δανείου από την Ευρωζώνη και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Μετά την εμπλοκή στιε δια- πραγματεύσειε και την αποχώρηση τηε τρόικαε, είναι βέβαιο ότι η καταβολή τηε δόσηε θα καθυστερήσει.Ετσι, προκειμένου να μην κηρύξει στάση πληρωμών, το Δημόσιο θα στεγνώσει για μια ακόμη φορά από ρευστότητα το τραπεζικό σύστημα με δύο εκδόσειε εντόκων γραμματίων, συνολικού ύψουε 3,6 δισ. ευρώ. Η πρώτη, μάλιστα, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, νωρίτερα απ’ ό, τι συνήθισε και θα αφορά τίτλουε διάρκειαε 6 μηνών, ύψουε 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να μη δέχεται ωε ενέχυρο για την παροχή ρευστότηταε έντοκα γραμμάτια πέραν του ποσού των 3,5 δισ. ευρώ. Οι τράπεζεε έχουν ήδη στα χαρτοφυλάκιά τουε γραμμάτια 16 δισ. ευρώ και πρέπει να τα μειώσουν. Αντ’ αυτού υποχρεώνονται να αγοράσουν κι άλλα για να μην κηρύξει στάση πληρωμών το Δημόσιο.Ακόμη, όμωε, και με τιε δύο δη- μοπρασίεε εντόκων, τα ρευστά διαθέσιμα επαρκούν μέχρι τιε αρ- χέε Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καθυστερήσουν κά- ποιεε πληρωμέε και κυρίωε θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσειε για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία αναμένεται να α- νακάμψουν.Η τρόικα γνωρίζει ότι οι ταμεια- κέε ροέε του ελληνικού Δημοσίου είναι οριακέε. Ωστόσο, αυτή τη φορά θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση προε την ελληνική κυβέρνηση με το χρονοδιάγραμμα καταβολήε τηε δόσηε, επειδή αυτό τον μήνα δεν υπάρχουν ομόλογα που λήγουν. Ετσι, ακόμη κι αν το Δημόσιο ξε- μείνει από ρευστό, δεν θα υπάρχει διεθνήε αντίκτυποε. Το όποιο πρόβλημα στάσηε πληρωμών θα περιοριστεί εντόε των ελληνικών συνόρων. Πάντωε, οι μόνιμοι εκπρόσωποι τηε τρόικαε στην Αθήνα είχαν προειδοποιήσει ήδη από τιε αρ- χέε Αυγούστου το οικονομικό επιτελείο να προγραμματίζει τιε τα- μειακέε ροέε με ανοικτό το ενδεχόμενο μην καταβληθεί εντόε του Σεπτεμβρίου η 6η δόση.Οκτώ διαρθρωτικές αλλαγές που είχαν συμφωνηθεί και δεν προχώρησαν

Εκτός από την αστοχία στην πρόβλεψη τηε ύφεσηε και τη συγκομιδή των εσόδων, η τρόικα εξέ- τσε τιε τελευταίεε ημέρεε την έ- ν ίθνη δυσαρέσκειά τηε για σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει και αυτό δεν έχει γίνει. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου, κατάργηση φορέων, προώθηση τηε εργασιακήε ε- φεδρείαε, αποκρατικοποιήσειε, απελευθέρωση επαγγελμάτων είναι οι σημαντικότερεε παρεμβάσειε που δεν υλοποιήθηκαν, αλλά όχι και οι μοναδικέε.Στο πλαίσιο αυτό η τρόικα έχει πολύ περισσότερουε λόγουε για να

Η  τρόικα εμφανίζεται 
ενοχλημένη για 
τα χρονοδιαγράμματα 
που δεν τηρούνται.μην ολοκληρώσει θετικά τον έλεγχό τηε από την αστοχία στη μείωση του ελλείμματοε. Μάλιστα, στελέχη τηε τρόικαε χαρακτηρίζουν τιε αλλαγέε αυτέε πολύ βασικέε για να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή και σημειώνουν ότι σε όλα έπεσε έξω η κυβέρνηση.Ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ.

Βενιζέλοε, αν και έθεσε ωε άμεση προτεραιότητα την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μέχρι και σήμερα η κυβέρίρση δεν κατάφερε για τον έναν ή τον άλλο λόγο να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα για:1. Τη θέσπιση του νέου ενιαίου μισθολογίου. Η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτισή του ήταν η 31η Ιουλίου. Ζητήθηκε και δόθηκε παράταση ενόε μήνα, με την κυβέρνηση να μην έχει έτοιμο το νέο μισθολόγιο ούτε στα τέλη Αυγούστου. Πλέον, υπολογίζεται ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί τον Οκτώβριο.

2. Τιε καταργήσειε - συγχωνεύ- σειε φορέων. Η τρόικα εμφανίζεται ενοχλημένη από το γεγονόε ότι η μοναδική κίνηση στο κομμάτι αυτό αφορούσε τη συρρίκνωση τηε κρατιΚήε τηλεόρασηε και ραδιο- φωνίαε, ενώ θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί σημαντικά στην εφαρμογή του μέτρου.
3. Τόν εργασιακή εφεδρεία. Ακόμα και στην περίπτωση προόδου στη συρρίκνωση τηε κρατικήε τη- λεόραυηε, ο θεσμόε τηε εργασια- κήε εφεδρείαε δεν χρησιμοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να προκλη- θεί ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στην τρόικα για τιε κυβερ-

νητικέε αποφάσειε. Στο πλαίσιο αυτό η τρόικα φέρεται να επαναφέρει το θέμα των απολύσεων, με τον κ. Βεντζέλο να δηλώνει χθεε ότι «ποτέ δεν υπήρξε θέμα άμεσων απολύσεων».
4. Τιε αποκρατικοποιήσειε. Υπάρχουν αμφιβολίεε για το κατά πόσο μπορεί τελικά να επιτευχθεί ο στό- χοε του Σεπτεμβρίου (1,3 δισ. ευρώ) και κυρίωε ο στόχοε του τελευταίου τριμήνου (άλλα 3,3 δισ. ευρώ).

5. Τα κλειστά επαγγέλματα. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει η πλήρηε απελευθέρωση των επαγγελμάτων που άνοιγαν με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την άνοιξη.

6. Τιε ληξιπρόθεσμεε οφειλέε του Δημοσίου. Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τη μηνιαία ανακοίνωση των στοιχείων για τα χρέη του Δημοσίου. Μόλιε χθεε ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τα χρέη του κράτουε τον Ιούλιο που ανήλθαν σε 6,5 δισ. ευρώ, από 6,6 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο.
7. Τιε μελέτεε για όλα τα επικουρικά ταμεία, που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
8. Την αναθεώρηση των κοινωνικών επιδομάτων, όπου δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδοε.

Σ .Ν .
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Το νέο πολιτικό
Θα το περιγράφει σήμερα ο πρωθυπουργός

στίγμα Π Α ΣΟ Κ
στη Συνδιάσκεφη για την 3η του Σεπτέμβρη

Ο κ. Παπανδρέου όχι μόνον θα κάνει αυτοκριτική για τις καθυστερήσεις ή 
και τα σφάλματα της κυβέρνησης, αλλά θα περιγράφει τα τεράστια προβλή
ματα που κλήθηκε και καλείται να αντιμετωπίσει.τιε καθυστερήσετε ή και τα σφάλματα τηε κυβέρνησηε, αλλά θα περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια τα τεράστια προβλήματα που κλήθηκε και καλείται να αντιμετωπίσει, προκειμένου να πείσει και τουε πλέον δϋσπιστουε εντόε του ΠΑΣΟΚ ότι ο δρόμοε που ακολουθεί είναι ο μόνοε που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα εκτόε τηε σημερινήε τηε κρίσηε. «Η Εθνική μαε Συνδιάσκε-

ψη θα βάλει τη σφραγίδα τηε νέαε αναπτυξιακήε ταυτότηταε τηε χώ- ραε, που θα δώσει προοπτική και ελπίδα», ήταν το σχετικό σχόλιο που έκανε χθεε και ο γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ κ. Mix. Καρχιμάκηε.Ολα τούτα, ωστόσο, που δικαίωε φαντάζουν θεωρητικά, είναι αμφίβολο αν θα ανατάξουν το βαρύτατο κλίμα που διαπιστώνεται στο κυ- βερνών κόμμα. Είναι ενδεικτικό ό

τι τουλάχιστον δυο ομάδεε στελεχών -η μία υπό τη συνδικαλιστική ηγεσία τηε ΓΣΕΕ και η δεύτερη υπό τον επικεφαλήε τηε Αριστερήε Πρωτοβουλίαε κ. Γ. Παναγιωτακό- πουλο- φέρονται αποφασισμένεε να κάνουν ιδιαιτέρωε αισθητή την παρουσία τουε στη Συνδιάσκεψη, καταγγέλλονταε εν συνόλω τιε ε- πιλογέε τηε κυβέρνησηε. Ο κ. Πα- ναγιωτακόπουλοε, μάλιστα, έχει ήδη συντάξει και σχετικό κείμενο, ενώ σε δηλώσετε του (Real) παρομοίασε το ΠΑΣΟΚ με «διαλυμένη παράταξη που κινείται χωρίε πυξίδα, και με εμφανή τα σημάδια μιαε βαθιάε ιδεολογικήε, πολιτικήε και οργανωτικήε κρίσηε». Σημειω- τέον, δε ότι επέκρινε εν συνόλω την «ηγετική ομάδα τηε κυβέρνησηε, η οποία», όπωε είπε, «φοβούμενη τη φωνή των μελών του ΠΑΣΟΚ, επέ- λεξε να οδηγηθούμε σε μια συνοπτική, απολιτική και προβληματική διαδικασία Συνδιάσκεψηε», και υπονόησε ότι είναι αποφασισμένοε να χαλάσει τη «φιέστα», διότι «το θέμα δεν είναι να μιλήσουν οι υπουργοί, αλλά να ακούσουν τα θύματα των πολιτικών τουε».Ανάλογεε διαθέσετε σημειώνεται ότι εξέπεμπαν και κάποιοι βουλευ- τέε του, οι οποίοι δήλωναν αποφασισμένοι να λάβουν τον λόγο, γε- γονόε που κινητοποίησε το Μαξί- μου στην κατεύθυνση τηε εύρεσηε και φωνών στήριξηε των υπουργών. Αλλεε πηγέε, τέλοε, δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο αν το κλίμα αποδεχθεί ιδιαιτέρωε δυσμενέε για την κυβέρνηση, ο κ. Παπανδρέου να εξαγγείλει τη διεξαγωγή Συνεδρίου, εκτιμώνταε ότι τούτο θα λειτουργήσει εκτονωτικά έναντι τηε εν- δοκομματικήε αμφισβήτησηε που δέχεται.Κριτική από «πράσινους» συνδικαλιστές

Δικαιωμένος από τις εξελίξεις, αλλά και έντονα ανήσυχος για την πο
ρεία της οικονομίας εμφανίζεται ο αρχηγός της Ν.Δ. κ. Α. Σαμαράς.

Πολιτική 
ρευστότητα 
διαπιστώνει η  Ν .Δ .

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με την κυβέρνηση να ταλανίζεται από τιε δημόσιεε διαφωνίεε των υπουργών τηε και τιε εξελίξετε με την τρόικα να δημιουργούν πλήρη σύγχυση για το αν η  χώρα θα βρεθεί ξανά στα πρόθυρα τηε χρεοκοπίαε, διεξάγεται σήμερα η  επετειακή, για την 3η του Σεπτέμβρη, Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ.Ο πρωθυπουργόε φέρεται απο- φασισμένοε, όχι μόνον να υπερα- μυνθεί των επιλογών του, αλλά κυ-
Αποφασισμένος να υπε- 
ραμυνθεί των επιλογών 
του, αλλά κυρίως 
να δώσει μια απάντηση 
σε όσους καταλογίζουν 
στην κυβέρνηση πλήρη 
ιδεολογική σύγχυση.ρίωε να δώσει μια απάντηση σε ό- σουε -και μέσα στο ΠΑΣΟΚ- καταλογίζουν στην κυβέρνηση πλήρη ιδεολογική σύγχυση. Με άλλα λόγια ο κ. Παπανδρέου θα επιχειρήσει σήμερα να περιγράψει το νέο πολιτικό στίγμα του κόμματόε του, το οποίο, όπωε θα πει, είχε πάντα ωε κεντρικό του στόχο τη βελτίωση τηε καθημερινότηταε του μέσου πολίτη, αλλά στιε σημερινέε συνθήκεε τούτο μπορεί να συμβεί μόνον μέσα από μετωπική σύγκρουση με όσα συμφέροντα και συντεχνίεε προκάλεσαν τα σημερινά αδιέξοδα τηε χώραε. Και στο πλαίσιο αυτό, όπωε έλεγαν χαρακτηριστικά συ- νεργάτεε του ο πρωθυπουργόε όχι μόνον θα κάνει και αυτοκριτική για

Ριζική  αναδιαπραγμάτευση του Μ νημονίου, 16 μήνεε μετά την υπογραφή του ζητούν από την κυβέρνηση 99 συνδικαλιστέε του ΠΑΣΟΚ στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη διοικήσεων των οργανώσεων ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ (εκλεγμένοι σε ΓΣΕΕ, Ομοσπονδίεε και Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα) με κείμενο-διακήρυξη που έδωσαν χθεε στη δημοσιότητα εν όψει τηε Συνδιάσκεψηε ΠΑΣΟΚ τηε 3ηε του Σεπτέμβρη, υποστηρίζουν ότι η μοναδική λύση για την έξοδο τηε χώραε από την κρίση μπορεί να δοθεί μόνο αν ασκηθούν πολιτικέε που βασίζονται στο τετράπτυχο: ριζική αναδιαπραγμάτευση των όρων του Μνημονίου, πίεση για αλλαγή του ρόλου των θεσμικών οργάνων τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε και πρωτίστωε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε, σταδιακή

Με αντικείμενο την συγκρότηση οργάνων συνεδριάζει σήμερα στην «Αίθουσα Αντωνιάδη» τηε ΑΣΟΕΕ για πρώτη φορά η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προέκυψε από την 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τηε Συμ- μαχίαε, στιε 17 Ιουλίου.Σε πολιτικό επίπεδο το αντικείμενο των εργασιών θα είναι η υλοποίηση τηε απόφασηε τηε Πα- νελλαδικήε Συνδιάσκεψηε για τη συγκρότηση ενόε νέου σχηματισμού εξουσίαε με πυρήνα την Αριστερά. Η συνδιάσκεψη έχει θέσει ωε πολιτικούε στόχουε, μεταξύ άλλων, την άμεση ανατροπή και κατάργηση του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου και τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρουε του χρέουε μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η πάλη για την προώθηση αυτών των στόχων θα συμβάλει και θα επιταχύνει τη δημιουργία ενόε νέου συνασπισμού εξουσίαε.Για να καλύψει όλεε τιε απόψειε στη συμμαχία, πάντωε, η απόφαση ισορροπεί πάνω σε τεντωμένο σκοινί. Ετσι στα μέσα τηε σκληρήε διαπραγμάτευσηε συμπεριλαμβά-

Υποστηρίζουν 
ότι η ακολουθούμενη 
από την κυβέρνηση 
πολιτική οδηγεί 
τη χώρα σε αδιέξοδο.μεταφορά του δημόσιου χρέουε των κρατών - μελών σε ευρωομόλογα και πολιτικέε για την ανάκαμψη που θα στηρίζεται σε επενδύσετε, απασχόληση και κοινωνική προστασία.
Τιμωρία ενόχωνΕπιπροσθέτωε, επαναφέρουν το θέμα των μεγάλων σκανδάλων και απαιτούν «την παραδειγματική τιμωρία και τη δήμευση τηε πε- ριουσίαε όλων όσοι διασπάθισαν δημόσιο χρήμα, την πλήρη απο-

0  κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τη συμ
μετοχή στην Ευρωζώνη διαπραγμα
τευτικό ατού.νεται και η απειλή αθέτησηε πληρωμών, καθώε κάποιεε συνιστώσεε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η  μειοψηφία του ΣΥΝ γύρω από τον Π. Λαφα- ζάνη τάσσονται υπέρ τηε αθέτησηε πληρωμών και τηε εξόδου από το

κάλυψη των ενόχων στα μεγάλα σκάνδαλα» (δίεπιεηε, Βατοπέδι, δομημένα ομόλογα, Γερμανόε).Χαρακτηρίζονταε ωε «εθνική, πατριωτική και ταξική» τη μάχη για να σωθεί η χώρα, προτάσσουν την αποδέσμευση τηε κυβέρνησηε από την «απαίτηση για εκποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών στρατηγικήε σημα- σίαε... διότι αποτελεί τεράστιο πολιτικό και οικονομικό λάθοε ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο λόγω τηε χρηματιστηριακήε απαξίω- σηε και υποτίμησηε τηε αξίαε των επιχειρήσεων».Επίσηε, χαρακτηρίζουν φαρισαϊκή την αντιμνημονιακή κριτική τηε Νέαε Δημοκρατίαε, ενώ με ακόμη πιο σκληρούε χαρακτηρι- σμούε στρέφονται κατά των κομμάτων τηε Αριστεράε στην οποία καταλογίζουν σεχταρισμό αντί-

Συνεδριάζει για πρώτη 
φορά η Πανελλαδική 
Συντονιστική Επιτροπή.

ευρώ και την Ε.Ε. Η άποψή του προέδρου τηε Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα και τηε πλειοψηφίαέ του ΣΥΝ σε αυτό το θέμα είναι διαφορετική. Ωστόσο, μιλώνταε στη NET εν όψει τηε συνεδρίασηε ο κ. Τσίπραε χαρακτήρισε τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη διαπιταγμα- τευτικό ατού, από την οποία υπάρχει όφελοε μόνον να αξιοποι- ηθεί: «Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα τηε Ευρωζώνηε. Αυτό γΐα μαε, κατά την άποψή μου, είναι ένα ατού αν το αξιοποιήσειε. Αν δεν το αξιοποιήσειε δεν βλέπω τονλόγο», είπε ο κ. Τσίπραε.Το πότε και'από ποιουε θα σχηματιστεί αυτόε ο συνασπωμόε εξουσίαε είναι άλλο ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει ακόμα σα- φήε απάντηση. Ο κ. Toinpas θέλει να απευθύνεται στην Αριστερά, αλλά και σε δυνάμειε, κυρίωε από τον σοσιαλιστικό χώρο, που αποδε-

στοιχο με αυτόν που κατά τουε συνδικαλιστέε του ΠΑΣΟΚ άνοιξε τον δρόμο στον ναζισμό την περίοδο του Μεσοπολέμου.Με μια αυτοκριτική ελάχιστη έ- ωε ανύπαρκτη, τα πρωτοκλασάτα συνδικαλιστικά στελέχη τηε ΓΙΑΣΚΕ που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, (όπωε άλλωστε και η πλει- οψηφία συνδικαλιστών από ό- λουε τουε χώρουε) από τιε ιστο- ρικέε εξελίσσετε που συντελούνται σε επιχειρησιακό και κλαδικό, επιχειρούν να αναβιώσουν με το κείμενο, υπό μορφή μανιφέστου, την εικόνα μιαε πάλαι ποτέ ισχυ- ρήε συνδικαλιστικήε κίνησηε, η οποία το μόνο που μπορεί να κάνει στην παρούσα φάση είναι η προετοιμασία για την ετήσια «παράστασή» τηε στο συλλαλητήριο των εγκαινίων τηε ΔΕΘ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

σμεύονται από τα δύο μεγάλα κόμματα. Το κεντρικό θέμα συζήτησηε είναι πάντωε η στάση του ΚΚΕ, με το οποίο οι δυνάμειε τηε Αριστεράε αθροίζονται κατά τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πάνω από το 30%. Ο κ. Τσίπραε δήλωσε την Πέμπτη, ότι το ΚΚΕ θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να δώσει μια απάντηση, για πρώτη φορά σημείωσε όμωε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει προεκλογικά και ότι ο συνασπισμόε εξουσίαε μπορεί να δημιουργηθεί μετά τιε εκλογέε: «Δεν είναι, εγώ λέω, ανάγκη οι διεργασίεε να γίνουν όλεε προεκλογικά. Θα γίνουν και προεκλογικά...», είπε στη NET.Καμία αμφιβολία δεν πρέπει να υπάρχει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει στο κατακόρυφο μέσω κινητοποιήσεων την πίεση στην κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, «θα εργαστούμε με όλεε μαε τιε δυνάμειε για να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Τσίπραε, ξεκαθαρίζο- νταε ότι θα στηρίξει τιε εκπαιδευ- τικέε κινητοποιήσετε. Αυτό που αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση είναι και οι τρόποι προ- σέγγισηε των μαζικών κινημάτων και των «Αγανακτισμένων».

Γης ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Επί ποδός αντιπολιτευτικού πολέμου βρίσκεται από χθεε η  Ν.Δ, η οποία θεωρεί ότι η επιχείρηση διάσωσηε τηε ελληνικήε οικο- νομίαε έχει χάσει τον προσανατολισμό τηε και κινείται, κυριολεκτικά σε αχαρτογράφητα νερά, λόγω τηε αδυναμίαε τηε κυβέρνησηε να χαράξει σταθερή πορεία και να διασφαλίσει την επίτευξη των βασικών, έστω, στόχων. «Μέρα με την ημέρα χάνουν τον έλεγχο», σημειώνουν στενοί συνεργάτεε του κ. Α. Σαμαρά και μιλούν για ένα ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό τοπίο, το οποίο δεν αποκλείεται να καταλήξει είτε στη διατύπωση πρόσκλησηε εκ μέρουε του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου για συγκυβέρνηση είτε σε πρόωρεε κάλπεε.Στο επιτελείο τηε Συγγρού, το οποίο από τα ξημερώματα τηε Παρασκευήε βρίσκεται σε συνε- χείε συσκέψειε, εξετάστηκαν δύο εκδοχέε σχετικά με το πραγματικό παρασκήνιο όσων ξεκίνησαν από τιε πρώτεε πρωινέε ώ- ρεε τηε Παρασκευήε και ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή συνέντευξη του υπουργού Οικονο- μίαε: είτε να επιχείρησε ο κ. Βε- νιζέλοε έναν ακόμη επικοινω- νιακό ελιγμό που είχε στόχο να εξασφαλίσει μια χρονική ανάσα στην κυβέρνηση εν όψει και τηε ΔΕΘ, η οποία ωστόσο τελικά λειτουργεί ωε μπούμερανγκ, είτε να συνειδητοποίησε εκ των υστέρων ο υπουργόε τιε συνέπει- εε των μεταμεσονύκτιων χειρισμών και να επιχείρησε να τουε μαζέψει. Οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι μετά τιε τελευταίεε εξελίξειε, τα πιθανά σενάρια τηε επόμενηε ημέραε είναι τρία:• Να επιδιώξει η κυβέρνηση να κερδίσει πολιτικό χρόνο ανα- βάλλονταε για το 2012 την προσαρμογή που θα έπρεπε να γίνει εντόε του τρέχοντοε έτουε.•  Να υιοθετήσει ο πρωθυπουργόε Γ. Παπανδρέου τιε ει- σηγήσειε κορυφαίων στελεχών του και να απευθύνει στην αντιπολίτευση ή μερίδα αυτήε

Σφοδρή κριτική για τουε κυβερ- νητικούε χειρισμούε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ενώπιον των οποίων βρίσκεται η χώρα, ασκεί η Δράση. Αφορμή για την ιδιαίτερα επικριτική για την κυβερνητική τακτική ανακοίνωση, που εξέδωσε το κόμμα χθεε, στάθηκε η αποχώρηση τηε τρόικαε. Η Δράση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει αίσθηση του επείγοντοε τηε κα- τάστασηε και ότι οδηγεί τη χώρα σε χρεοκοπία. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται η επισήμανση που έχει γίνει και στο παρελθόν από τη Δράση, ότι η δυναμική του χρέουε δεν μπορεί να αντιστραφεί χωρίε δραστικό περιορισμό των δαπανών.Καλώνταε επί τηε ουσίαε την κυβέρνηση να αρθεί στο ύψοε των προκλήσεων, επισημαίνει ότι το ζητούμενο είναι να ξανα- στηθεί το ελληνικό κράτοε σε νέ- εε βάσειε. «Το ένα τρίτο του ση-

πρόσκληση για συγκυβέρνηση.• Να προκηρύξει πρόωρεε ε- κλογέε με το εκβιαστικό δίλημμα καταβολήε τηε επόμενηε δό- σηε. Το τελευταίο, οι σύνεργά^ του κ. Σαμαρά δεν το θεωρού διαίτερα πιθανό, καθώε εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργόε θα εξαντλήσει ό,τι δυνατότητα διαθέτει πριν αποφασίσει να στήσει κάλπεε. Πιστεύουν, πάντωε, ότι η στόχευση του κ. Βενιζέλου είναι διαφορετική, αφού ο υπουργόε Οικονομίαε δεν επιθυμεί να χρεωθεί ένα νέο πακέτο σκληρών μέτρων.Στο απόηχο των χθεσινών εξελίξεων, η Ν.Δ, διά του εκπροσώπου τηε κ. Γ. Μιχελάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον κ. Βενιζέλο για εξαπάτηση των πολιτών και έσχατη ανευθυνό-
Δεν αποκλείει 
πρόσκληση εκ μέρους 
του πρωθυπουργού 
Γ. Παπανδρέου 
για συγκυβέρνηση ή 
πρόωρες κάλπες.τητα, ενώ επισήμανε ότι επιβεβαιώθηκαν όλεε οι επισημάν- σειε και οι προβλέψειε τηε Ν.Δ. και του κ.,Α .. Σαμαρά.«Αφού, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, αναστάτωσαν τη χώρα με ανεύθυνεε διαρροέε, για δήθεν αντιστασιακέε κραυγέε στην τρόικα, εμφανίστηκε σήμερα ο κ. Βενιζέλοε να κάνει υποδείξετε προε τον... εαυτό του και την κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Μιχε- λάκηε και πρόσθεσε: «Τώρα, προσπαθούν να κρύψουν την αποτυχία και την ανεπάρκειά τουε, με φθηνά επικοινωνιακά τρικ. Μεταθέτουν τιε συνομι- λίεε με την τρόικα, για μετά την εμφάνιση του κ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ, λέγονταε ότι ο κ. Βενιζέλοε πρέπει να ολοκληρώσει... “τε- χνικέε εργασίεε” ! Η αλήθεια είναι ότι έπεσαν έξω σε όλεε τιε εκτιμήσετε και σε όλουε τουε σ χουε τουε».

μερινού κράτουε είναι περιττό. Αν η προσπάθεια αποτύχει, η Ελλά-·' δα θα βρεθεί αντιμέτωπη με βέβαιη χρεοκοπία και έξοδο από την Ευρωζώνη. Χρειάζεται δραστική και άμεση μείωση των κρατικών δαπανών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.Η Δράση σχολιάζει, επίσηε, τιε εξελίξετε σε σχέση με τιε επιση- μάνσειε του Γραφείου παρακο- λούθησηε και εκτέλεσηε του προϋπολογισμού και χαρατ ρίζει τιε αντιδράσειε του π ο λ ι κού κόσμου έναντι αυτών των προφανών και σωστών επισημάνσεων ωε «ενδεικτική τηε νο- οτροπίαε που οδηγεί την Ελλάδα στη χρεοκοπία».«Η συνέντευξη Βενιζέλου προσέθεσε στο απόφθεγμα Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν», το καινούργιο «υπάρχουν και λόγια». Το πρώτο έφερε ίσωε ψήφουε, το δεύτερο ίσωε έδιωξε καταθέσετε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε συγκρότηση οργάνων προχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Δράση: Η χώρα οδηγείται προς τη χρεοκοπία
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Επεκτείνεται η  εργασιακή εφεδρεία
Ζητείται να αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία για τους εργαζομένους σε 160 Δ Ε Κ Ο  και φορείς του Δημοσίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση του πίνακα
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Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε τις φόρμες αυτές σε 160 φορείς του Δημοσίου 
και ζήτησε να συμπληρωθούν μέχρι τις 9  Σεπτεμβρίου. Τα στοιχεία αυτά είναι 

απαραίτητα για να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για να προωθηθεί ο θεσμός 
της εργασιακής εφεδρείας, το ενιαίο μισθολόγιο και το πρόγραμμα μετατάξεων. 

Στους 160 φορείς που εστάλησαν οι φόρμες περιλαμβάνονται ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
και εισηγμένες ΔΕΚΟ -γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης για 

επέκταση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας, για το ενιαίο μισθολόγιο και 
το πρόγραμμα μετατάξεων στον ευρύτερο και στις «παρυφές του Δημόσιου 

Τομέα», πέραν του στενού, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπ. Οικονομικών
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τ ο ν  ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε 160 ΔΕΚΟ και φορείε του Δημοσίου επεκτείνεται ο θεσμόε τηε ερ- γασιακήε εφεδρείαε, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων του Δημοσίου. Μάλιστα, ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε δήλωσε ότι η εργασιακή εφεδρεία θα εφαρμοστεί ακόμα και στιε «παρυ- φέε» του στενού δημόσιου τομέα, ξεκαθαρίζονταε ότι δεν θα αφορά μόνο τουε οργανισμούε που οδεύουν προε κατάργηση ή  συγχώνευση ή συρρίκνωση βάσει του μεσοπρόθεσμου προγράμματοε.Η διεύρυνση αυτή του θεσμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε αναμένεται να αποτελέσει την «απάντηση» τηε κυβέρνησηε στιε α- παιτήσειε τηε τρόικαε για περισ- σότερεε περικοπέε στο σκέλοε των δαπανών.Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει από τουε 160 φορείε να έχουν αποστείλει στην ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ έωε τιε 9 Σεπτεμβρίου αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, καθώε και όλεε τιε λε- πτομέρειεε για το κόστοε μισθο- δοσίαε τουε, την αναλογία συμβα- σιούχων / μονίμων, την κατάρτιση κάθε υπαλλήλου κ.λπ.

Η εν λόγω επιστολή έχει σταλεί και σε όλα τα υπουργεία, αν και ό- πωε δήλωσε χθεε ο κ. Βενιζέλοε, «θέλουμε πιο πολύπλοκα νομικά εργαλεία για να προχωρήσουμε στο εσωτερικό του στενού δημόσιου τομέα». Με τον τρόπο αυτό, εξαίρεσε από την εργασιακή εφεδρεία
Το νέο ενιαίο μισθολό
γιο θα ισχύσει και 
για τις ΔΕΚΟ, σύμφωνα 
με τις δηλώσεις του 
υπουργού Οικονομικών 
κ. Ευ. Βενιζέλου.

τουε υηαλλήλουε των υπουργείων. Ξεκαθάρισε, όμωε, ότι το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και πωε όποιοε φορέαε «κρίνεται αναγκαίο να αναδιαρθρωθεί, μπορεί να αναδιαρθρωθεί» με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση.«Δεν είναι δυνατόν να ανέχεται κανείε να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν καλύπτουν πραγματικέε ανόγκεε σε φορείε που διατηρούνται γιατί πρέπει να διατηρηθούν και από την άλλη μεριά να στέλνονται στην εργασιακή εφεδρεία

πάρα πολύ χρήσιμοι, καταρτισμένοι και έμπειροι εργαζόμενοι φορέων που καταργοϋνται, αλλά είναι χρήσιμοι για άλλουε φορείε», εξήγησε ο κ. Βενιζέλοε. Επίσηε συμπλήρωσε ότι πλέον «πρέπει να φτάσουμε σε μια δεξαμενή εργα- σιακήε εφεδρείαε εκεί όπου κάνουμε πραγματική οικονομία και πραγματική περικοπή, εκεί όπου εντοπίζουμε προσωπικό που δεν καλύπτει πραγματικέε ανόγκεε».Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι εφόσον έχουν μια πλήρη εικόνα του αριθμού των εργαζομένων σε όλουε αυτούε τουε φορείε μέχρι τιε 9 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά και να λάβουν αποφάσειε σχετικά με το πόσοι αποτελούν πλεο- νάζον προσωπικό και θα μπορούσαν να τεθούν σε καθεστώε εργα- σιακήε εφεδρείαε.Ταυτόχρονα, όμωε, από τη στιγμή που θα ανταποκριθούν και οι 160 φορείε του Δημοσίου στο κάλεσμα του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση θα μπορέσει να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου καλύτερα, αλλά και να προχωρήσει γρηγορότερα το ενιαίο μισθολόγιο. Αυτό, γιατί στα στοιχεία που ζητούνται για κάθε υπάλληλο περιλαμβάνονται:

1. Η ημερομηνία γέννησηε
2. Ετη προϋπηρεσίαε3. Εάν ο υπάλληλοε είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου
4. Κατηγορία εκπαίδευσηε (πανεπιστημιακή, δευτεροβάθμια κ.λπ.)5. Η ειδικότητα του υπαλλήλου (εάν ανήκει στο τμήμα οικονομικού, εάν είναι τεχνικόε κ.λπ.)6. Η θέση ευθύνηε, εφόσον βρίσκεται σε τέτοια7. Η γνώση ξένων γλωσσών
8. Η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
9. Η πόλη διαμονήε
10.0  βασικόε μισθόε
11. Το ύψοε του επιδόματοε ευ- θΰνηε (εάν έχει θέση που να το δικαιολογεί)
12. Το ύψοε του οικογενειακού ε- πιδόματοε (εφόσον λαμβάνει τέτοιο)
13. Το ύψοε των άλλων επιδομάτων που λαμβάνει
14. Το γενικό άθροισμα όλων των αποδοχών.Γίνεται αντιληπτό ότι από τα αναλυτικά στοιχεία που ζητάει το υπουργείο Οικονομικών, εκτόε από τον θεσμό τηε εργασιακήε εφεδρείαε, μπορεί να υποστηριχθεί και η κατάρτιση του νέου ενιαίου μισθολογίου, καθώε και το πρόγραμμα των μετατάξεων που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από τη

στιγμή που θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά και δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, θα έχει γίνει το πρώτο και σημαντικότερο ίσωε βήμα για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και στιε ΔΕΚΟ.Αλλωστε, ο κ. Βενιζέλοε εκτόε από το ότι δήλωσε πωε ο θεσμόε τηε εργασιακήε εφεδρείαε θα εφαρμοστεί και στουε φορείε τηε γενι- κήε κυβέρνησηε, αλλά και στιε «πα- ρυφέε» του στενού δημόσιου τομέα, υποστήριξε πωε το νέο ενιαίο μισθολόγιο θα ισχύσει και για τιε ΔΕΚΟ. Μάλιστα, τα δύο αυτά μ έτρα -σε συνδυασμό και με τιε άλ- λεε παρεμβάσειε που έχουν ήδη συμφωνηθεί με την τρόικα- είναι προγραμματισμένο να αποδώσουν οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο εντόε του τρέχοντοε οικονομικού και δημοσιονομικού έτουε, σύμφωνα με τον υπουργό.Να σημειωθεί ότι στουε φορείε που εστάλη η σχετική επιστολή για την καταγραφή των εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι εισηγμένεε ΔΕΚΟ, όπωε η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ, ο ΟΠΑΠ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Αγροτική Τράπεζα. Δηλαδή, επιχειρήσειε που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσηε (όπωε η ATE) και σε διαδικασία α- ποκρατικοποίησηε.

Στο Διαδίκτυο 
ία ονόματα 
μεγαλοοφειλετών

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα 
αναμένεται να δημοσιοποιηθούν 
τα πρώτα ονόματα μεγαλοοφει- 
λετών στο Διαδίκτυο. Η ανάρτηση 
των ονομάτων των φυσικών προ
σώπων και των επωνυμιών των 
νομικών προσώπων στο Διαδί
κτυο θα γίνει πριν από την πραγ
ματοποίηση της Διεθνούς Εκθε
σης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σύμ
φωνα με τον υπουργό Οικονομι
κών κ. Ευ. Βενιζέλο, ενώ οι πλη
ροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώ
τη φάση θα δοθούν στη δημοσιό
τητα ονόματα επιχειρήσεων.

Πέραν αυτού και των άλλων αλ
λαγών που έρχονται με το νέο 
Εθνικό Φορολογικό Σύστημα 
(ΕΦΣ), ο υπουργός υποστήριξε 
πως οι διαρθρωτικές αλλαγές έ
χουν «εμβληματικό χαρακτήρα» 
για την κυβέρνηση και την τρόικα, 
και στο πλαίσιο αυτό θα προωθη
θούν το ταχύτερο δυνατόν:
• Το πρόγραμμα αποκρατικοποιή
σεων, καθώς η τρόικα έχει διατυ
πώσει σοβαρές αμφιβολίες για το 
κατά πόσο μπορούν να επιτευ
χθούν οι στόχοι του.
• Το νέο μισθολόγιο και η εργα
σιακή εφεδρεία.
• Οι αλλαγές στην αγορά εργα
σίας.
• Οι αλλαγές στις συλλογικές 
συμβάσεις.
• Το άνοιγμα των κλειστών επαγ
γελμάτων.
• Οι αλλαγές στον χώρο της υγεί
ας και της πρωτοβάθμιας περί
θαλψης, που ανήκει στο κοινό 
πεδίο των υπουργείων Υγείας και 
Εργασίας και
• Το ΕΦΣ, που θα πρέπει να είναι 
έτοιμο μέσα στον μήνα και πιθα
νότατα θα περιλαμβάνει και τη 
μείωση του υψηλού συντελεστή 
ΦΠΑ από το 23%  στο 20%.
«Αυτό όμως που είναι το κύριο 
για μος είναι να ανασχέσουμε την 
ύφεση», υποστήριξε ο κ. Βενιζέ
λος και πρόσθεσε πως δεν θα 
πρέπει να γίνουν «πράξεις ή πα
ραλείψεις οι οποίες θα κάνουν 
βαθύτερη την ύφεση και δεν θα 
μας επιτρέψουν το 2012 να έχου
με μια καλύτερη μακροοικονομι
κή επίδοση».
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Ο τουρισμός, το λιανεμπόριο, η ενέργεια, η βιομηχανία και η γεωρνία έ 
χουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική 
προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Με την προσδοκία ότι θα αποτελέ- σετ ένα εφαρμοσμένο εργαλείο πολιτικήε και κοινωνικήε συναί- νεσηε, ο ΣΕΒ παρουσιάζει τη Δευτέρα το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση τη μελέτη του οίκου ΜεΚίηεεγ για την ανάπτυξη τηε ελ- ληνικήε οικονομίαε, που εκπονήθηκε με κοινή πρωτοβουλία του συνδέσμου και τηε Ελληνικήε Ενω- σηε Τραπεζών. Η μελέτη, με τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», χαρακτηρίζεται από τον ΣΕΒ ωε ένα «εθνικό μεταμνημόνιο» και επι- αεί να προσδιορίσει το μοντέλο τη στρατηγική ανάπτυξηε που θα πρέπει να ακολουθηθεί στιε δύο επόμενεε πενταετίεε, έχονταε ωε βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέ- φεια και την τόνωση ίω ν επενδύσεων. Προτείνει την υιοθέτηση ε- νόε νέου εθνικού μοντέλου ανάπτυξηε, που μπορεί να δημιουργήσει 50 δισ. ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και 500.000 νέεε θέσειε εργασίαε σε μόλιε πέ

ντε ήδη μεγάλουε και σε οκτώ μι- κρότερουε αναδυόμενουε κλήδουε τηε οικονομίαε. Ακόμη κι αν η υπόλοιπη οικονομία αναπτύσσεται με τον χαμηλό μέσο ετήσιο ρυθμό του 1,5% που σήμερα προβλέπουν οι διεθνείε οργανισμοί, ο ρυθμόε ανάπτυξηε μπορεί σχεδόν να διπλασιαστεί στο 3% κατά μέσον ετήσιο όρο για την εήόμενη δεκαετία, εκτιμά η μελέτη του γραφείου τηε McKinsey & Company στην Αθήνα. Οι πέντε μεγάλοι κλάδοι - τουρισμόε, λιανεμπόριο, ενέργεια, βιομηχανία και γεωργία- επελέγη- σαν διότι έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική προοπτική ανάπτυξηε τηε χώραε. Οι κλάδοι αυτοί (με προεξάρχουσα τη βιομηχανία) πληρώνουν τουε περισσό- τερουε φόρουε, απασχολούν τουε περισσότερουε ανθρώπουε και θα ωφεληθούν περισσότερο από τιε ευρύτερεε επιπτώσειε που έχουν οι διακλαδικέε επενδύσειε. Η βιομηχανία, για παράδειγμα, καλύπτει το 8% τηε παραγωγήε και το 11% τηε απασχόλησηε και μπορεί να ανα

πτυχθεί με ταχείε ρυθμούε βασισμένη στη ζήτηση των άλλων κλάδων παραγωγήε. Ενδεικτικά ανα- φέρεται ότι από τα 18 δισ. ευρώ που είναι η πρόσθετη παραγωγή που μπορεί να προκύψει από τον τουριστικό τομέα, σχεδόν τα 3 δισ. ευρώ αφορούν τη βιομηχανία (ελαφρά και βαριά). Βασική πρόταση τηε με- λέτηε είναι η  άμεση εφαρμογή μιαε συστηματικήε και καθολικήε προσπάθειαε που να καλύπτει το σύνολο τηε οικονομίαε και να α

ποβλέπει στην υλοποίηση του προ- γράμματοε των μεταρρυθμίσεων, στη μάωση του όγκου και του παρεμβατισμού του κρότουε, στην απελευθέρωση τηε οικονομίαε και στην ενίσχυση τηε επένδυσηε και τηε ανάπτυξηε.Ο επιχειρηματικόε κόσμοε, σύμφωνα βε τη μελέτη, θα πρέπει να επιδιώξει τη δημιουργία μεγάλων μονάδάν μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και την υιοθέτηση πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγήε.

Πρέπει, επίσηε, να γίνει πιο ενερ- γόε στην έγκαιρη προώθηση των ελληνικών επώνυμων αγαθών και υπηρεσιών στιε αγορέε του εξωτερικού. Η μελέτη κάνει ειδική αναφορά στα εμπόδια για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, τα οποία, όπωε σημειώνει, υφί- στανται μέσα σ’ ένα περίπλοκο πλέγμα αλληλεξαρτήσεων. Για παράδειγμα, οι επενδύσειε αποθαρρύνονται από τουε υπερβολικούε ελέγχουε, τη συσσώρευση υποθέσεων στα δικαστήρια, την περίπλοκη φορολογία και τιε στρε- βλώσειε στιε συνθήκεε του ανταγωνισμού που δημιουργεί η μεγάλη μαύρη οικονομία. Η χαμηλή κινητικότητα εργασίαε συναρτάται άμεσα με την έλλειψη αξιοκρατίαε και τη μονιμότητα των απασχο- λουμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εισροή ξένων κεφαλαίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο τηε χώραε από την κρίση. Η μελέτη τηε ΜεΚίηεεγ επισημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει δραματικά την εισροή ξένων κεφαλαίων και μάλιστα σε ε

πίπεδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμά ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να συνεισφέρει προε 0 0 ^  την κατεύθυνση.Η πρωτοβουλία για την εκπόνηση τηε συγκεκριμένηε μελέτηε εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του ΣΕΒ που στόχο έχει να αναδείξει την αναπτυξιακή δυναμική που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επαφών με τουε αντίστοιχουε επιχειρηματικούε συνδέσμουε σε Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία και με συνδέσμουε χωρών εκτόε Ευρώπηε. Τη μελέτη τηε ΜεΚίηεεγ ο ΣΕΒ την έχει παρουσιάσει ήδη στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό τηε αξιω- ματικήε αντιπολίτευσηε, στουε αρ- χηγούε των πολιτικών κομμάτων και την τρόικα. Η παρουσίασή τηε τη Δευτέρα σε ανοιχτή εκδήλωση δεν είναι τυχαία αλλά συνδέεται με τη ΔΕΘ και την προσδοκία του ΣΕΒ να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση.
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Τι προβλέπει το νομοσχέδιο 
για την εξυγίανση των τραπεζών
Τοποθέτηση επιτρόπου και μεταβατικό σχήμα για εξασφάλιση των καταθέσεων

1 Μ:;

Πρόστιμα από ΕΦΕΤ 
σε 66 επιχειρήσεις

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΟΡΤΖΗ

Την ενίσχυση τηε προληπτικήε εποπτείαε στιε τράπεζεε μέσω τηε τοποθέτησηε επιτρόπου με διευ- ρυμένεε αρμοδιόχηχεε, σχην περί- πχωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα παραβιάζει νόμουε ή διαφαίνεχαι κίνδυνοε για τουε καχαθέχεε, προβλέπει χο νομοσχέδιο χου υπουργείου Οικονομικών για χην εξυγίανση χων πισχωχικών ιδρυμάχων, που καχαχέθηκε σχη Βουλή.Το νομοσχέδιο προβλέπει, επί- σηε, χη δυναχόχηχα διαχωρισμού χηε χράπεζαε που ανχιμεχωπίζει κεφαλαιακά ανοίγμαχα και χη μεχα- βίβαση χων περιουσιακών στοιχείων και χων υποχρεώσεων σε ένα νέο μεταβατικό ίδρυμα, που θα εγγυάχαι πλήρωε χα χρήματα χων καταθετών. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει προε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή προε άλλο πρόσωπο, μέσα από μια άτυπη διαδικασία προσφορών. Οπωε περιγράφεται στο νομοσχέδιο, σκοπόε χηε μεταβα- τικήε χράπεζαε είναι η διασφάλιση χηε συνέχειαε χων κρίσιμων τραπεζικών εργασιών χου αρχικού πιστωτικού ιδρύματοε, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία χων καταθετών και επενδυτών. Αντίστοιχα αποσκοπεί στο να διαφυλαχθεί η αξία τηε περιουσίαε που μεταβιβάζεται έτσι ώστε να γίνει δυνατή εντόε ενόε εύλογου χρόνου η πώληση των μετοχών τηε μεταβα- τικήε χράπεζαε.Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτωε μάλιστα τηε υποχρεωτικήε και για λόγουε βιώσιμηε λειτουργίαε του συμμε- τοχήε άλλων φορέων στο μετοχικό του κεφάλαιο ή τηε με άλλο τρόπο χρηματοδότησήε τουε από αυ- τούε. Η άδεια του παλαιού πιστωτικού ιδρύματοε ανακαλείται, οι με-

Σύμφωνα με ίο νομοσχέδιο για ιην εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει 
στο πιστωτικό ίδρυμα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει τους κανόνες εποπτείας πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.τοχέε ακυρώνονται και η τράπεζα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση.Στην περίπτωση που η αξία των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται υπερβαίνει την αξία των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, η διαφορά καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησηε Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Για τον σκοπό αυτό διευρύνεται και ο ρόλοε του ΤΕΚΕ, στον οποίο περιλαμβάνεται και η χορήγηση οικονομικήε βοή- θειαε σε πιστωτικά ιδρύματα για τουε σκοπούε των μέτρων εξυ- γίανσηε και συστήνεται Σκέλοε Εξυ- γίανσηε, το οποίο σχηματίζεται με εισφορέε των τραπεζών. Α ντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα-

θερότηταε. Στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικήε εποπτείαε, η Τράπεζα τηε Ελλάδοε μπορεί να επιβάλλει στο πιστωτικό ίδρυμα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει τουε κα- νόνεε εποπτείαε πρόσθετεε κεφα- λαιακέε απαιτήσειε, πέραν δηλαδή του ελάχιστου ορίου που προβλέπουν οι γενικότερεε διατάξειε. Η λήψη μέτρων προβλέπεται μεταξύ άλλων και σε περιπτώσειε που οι εντόε ομίλου συναλλαγέε θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύ- ματοε.Η ρύθμιση παραπέμπει στην περίπτωση τηε Proton Bank, στην οποία η Τράπεζα τηε Ελλάδοε έχει διορίσει ήδη επίτροπο μετά τη διαπίστωση ενδοομιλικών συναλλα-

γών που έθεταν -σύμφωνα με το πόρισμα τηε Αρχήε Καταπολέμη- σηε τηε Νομιμοποίησηε Εσόδων από Εγκληματικέε Δραστηριότη- τεε- σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών. Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση επιτρόπου μπορεί να γίνει ακόμη και αν οι μέτοχοι τηε τράπεζαε συμφωνήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υποβολή σχεδίου εξυγίανσηε τηε τράπεζαε. Το διοικητικό συμβούλιο επιφορτίζεται να κάνει όλεε τιε αναγκαίεε ενέργειεε εντόε αυστη- ρήε προθεσμίαε τριών ημερών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο έωε 1 εκατ. ευρώ για κάθε μέλοε του διοικητικού συμβουλίου. 
θίζοήζίιΙιΙωίΐΊίιτίθΐΊπί. grΠλαφόν στις αποζημιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου

Ανώτατο όριο τιε 100.000 ευρώ στιε αποζημιώσειε που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο, κλιμακού- μενουε περιορισμούε και κατάργηση των χρηματικών ικανοποιήσεων λόγω ηθικήε βλάβηε ή ψυχικήε ο- δύνηε, βάζει το υπουργείο Οικονομικών με ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τιε 100.000 ευρώ ωε πλαφόν - ανώτατο όριο αποζημιώσεων για σωματικέε βλάβεε και υλικέε ζημίεε, όπωε και απαλλαγέε που αρχίζουν από 10% και φθάνουν έωε και 40%. Η ρύθμιση καλύπτει και τιε αξιώσειε που έχουν γεννηθεί ήδη κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίε ωστόσο να θίγονται αυτέε που δεν έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί ένα σημαντικό βήμα για την εξυγίανση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το έλλειμμα του οποίου με-

Προβλέψεις για τις εκκρεμείς ζημίες 
του Επικουρικού Κεφαλαίουστις 31/12/2010

(σε ευρώ) Α Π Ο Ε Ω Σ
Πλήθος ζημιών Προβλεηόμενο ποσό

(σε Ευρώ)1,00 10.000,0 118.337 142,984,852

10.000,01 30.000,0 3 .4 4 6 59,708,797

30.000,01 60 .000,0 1.318 56,801,952

60.000,01 100.000,0 791 63,745,136

100.000,01 999.999,99 1.565 355,495,282

Σύνολο 125.457 678,736,019

τά τιε διαδοχικέε ανακλήσειε εταιρειών τα τελευταία πέντε χρόνια ξεπερνάει σήμερα τα 700 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, η εκτίνα-

...................  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗξη του ελλείμματοε προκύπτει από τη μεγάλη αύξηση στιε δικαστικέε υποθέσειε, που φθάνει έωε και 400% για τιε μη οικονομικήε φύσεωε ζημίεε. Οι εκκρεμείε υποθέσειε α

ντιστοιχούν σήμερα σε 125.457 περιπτώσειε, από τιε οποίεε οι 1.565 από αυτέε ξεπερνούν τιε100.000 -  υπολογίζονται σε 356 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίωε διεκδικήσειε για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη. Οπωε προβλέπει το νομοσχέδιο, οι αποζημιώσειε που θα καταβάλλονται θα υπόκεινται σε απαλλαγέε ωε εξήε: Για ζημία ύψουε έωε 2.000 ευρώ η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα είναι ίση προε το 90% αυτήε, για ζημία από 2.001 έωε 4.000 ευρώ η αποζημίωση θα είναι ίση με το 87,5%, από 4.001 έωε6.000 ευρώ η αποζημίωση διαμορφώνεται στο 85% τηε ζημίαε, από6.001 έωε 8.000 ευρώ στο 82,5%, από 8.001 έωε 10.000 ευρώ στο 80%, από 10.001 έωε 30.000 ευρώ στο 75%, από 30.001 έωε 60.000 ευρώ στο 70%, από 60.001 έωε 100.000 ευρώ στο 60% και για ζημίεε άνω των 100.000 ευρώ η αποζημίωση θα καταβάλλεται με μείωση 40% και ανώτατο όριο τιε 100.000 ευρώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 
339.500 ευρώ επέβαλε ο Ενι
αίος Φορέας Ελένχου Τροφί
μων (ΕΦΕΤ) σε βάρος 66 δια
φόρων επιχειρήσεων, που δρα
στηριοποιούνται στον κλάδο 
της εμπορίας και διακίνησης 
τροφίμων ανά την Ελλάδα, στις 
οποίες διαπιστώθηκαν παραβά
σεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Πρόκειται για σούπερ μάρκετ, 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενο
δοχεία, εργαστήρια παρασκευ
ής τροφίμων, καταστήματα ε
στίασης, αρτοποιεία, κυλικεία 
και άλλες επιχειρήσεις σε Αττι
κή, Κεντρική Μακεδονία, Πε
λοπόννησο Θεσσαλία, Ηπειρο, 
Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατο
λική Μακεδονία και Θράκη, 
Επτάνησα, στις οποίες τα αρ
μόδια κλιμάκια ελέγχου των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
του ΕΦΕΤ εντόπισαν και κατέ
γραψαν σωρεία παραβάσεων, 
όπως:
• Κατοχή και διάθεση μη ασφα
λών, ακατάλληλων για κατανά
λωση τροφίμών.
• Κατοχή και διάθεση μη κανο
νικών τροφίμων.
• Κατοχή και διάθεση νοθευμέ
νων τροφίμων.
• Κατοχή και διάθεση τροφίμων 
μη συμμορφούμενων στις προ
διαγραφές καταλληλότητας και 
κανονικότητας.
• Ελλειψη άδειας λειτουργίας 
ή ουσιώδη τροποποίηση των 
όρων λειτουργίας της επιχεί
ρησης.
• Σε κάποιες από τις επιχειρή
σεις παρατηρήθηκαν αποκλί
σεις από τις υγειονομικές δια
τάξεις, όπως ανεπαρκές επίπε
δο υγιεινής στους χώρους λει
τουργίας και στον εξοπλισμό, 
απουσία βιβλιαρίων υγείας κλπ. 
Για όσες από τις παραπάνω πε
ριπτώσεις προβλέπεται από τη 
νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή 
στην αρμόδια Εισαγγελική 
Αρχή.
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης 
Μίχας, τόνισε: «Συνεχίζουμε με 
εντατικούς ρυθμούς τους ελέγ
χους σε κάθε σημείο και σε κά
θε επίπεδο της αγοράς για να 
καταπολεμήσουμε τα κακώς 
κείμενα, για να απομονώσουμε 
και να περιθωριοποιήσουμε 
πρακτικές που όχι μόνο βλά
πτουν το υνιές εμπόριο, αλλά 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 
και ασφάλεια των συμπολιτών 
μας» και συμπλήρωσε «όσες ε
πιχειρήσεις διαπιστώνουμε να 
υποπίπτουν στις ίδιες και στις ί
διες παραβάσεις, χωρίς να επι
δεικνύουν καμία διάθεση συμ
μόρφωσης προς τις υποδείξεις 
των ελεγκτών μας θα αντιμετω
πίζονται στο πλαίσιο του νόμου 
με ιδιαίτερη αυστηρότητα».

Εξαλείφεται 
ίο  αξιόποινο 
των ακάλυπτων 
επιταγών στο 
νέο Πτωχευτικό

Με τροπολογία τηε κυβέρνησηε στο νέο προ-πτωχευτικό δίκαιο εξαλείφεται το αξιόποινο για τιε α- κάλυπτεε επιταγέε σε εκδότεε, οι ε- πιχειρήσειε των οποίων έχουν τεθεί σε προ-πτωχευτική διαδικασία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι εξαλείφεται το αξιόποινο τηε μη κα- ταβολήε καθυστέρησηε οφειλών προε ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει ότι: «Με την επικύρωση τηε συμφωνίαε αίρεται αυ- τοδικαίωε η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσηε επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη τηε διαδικασίαε εξυγίανσηε. Εξαλείφεται, επίσηε, το αξιόποινο των αδικημάτων έκδοσηε ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησηε οφειλών προε το Δημό-
Αλλά και ιης καθυστέ
ρησης οφειλών προς 
ίο  Δημόσιο και 
ία  ασφαλιστικά ταμεία.σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τελεσθεί πριν από τη σύναψη τηε συμφωνίαε εξυγίανσηε...». Τη διάταξη αυτή είχε ζητήσει ο Δικηγορικόε Σύλλογοε Αθηνών, οι σύλλογοι εμπόρων, αλλά και η βουλευτήε τηε Ν. Δ. κ. Κα- λαντζάκου. Η αρχική πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξηε ήταν, σε υ- ποθέσειε που δεν έχουν ήδη ενταχθεί και εκδικαστεί με το άρθρο 99, να απαλλαγούν από το αξιόποινο εφ’ όσον μάλιστα εκ των υστέρων είχαν εξοφλήσει μέροε ή  το όλον των χρεών τουε σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίεε ή  τρίτουε. Στην αρχική διατύπωση γινόταν η πρόβλεψη ότι η διάταξη αυτή θα μπορούσε να ισχύσει για φυσικά πρόσωπα (ή οπισθογράφουε επιταγών ή εγγυητέε), οι επιχειρήσειε των οποίων αντιμετώπιζαν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα». Στη διάρκεια τηε συζήτησηε, ο κ. Κ. Χα- τζηδάκηε (Ν. Δ.), αλλά ιδίωε ο κ. Μ. Βορίδηε (ΛΑΟΣ), έκαναν την παρατήρηση ότι η σχετική διάταξη θα δημιουργούσε τέτοια ανασφάλεια στουε πιστωτέε, ώστε τελικά το αποτέλεσμα να είναι χειρότερο για τιε επιχειρήσειε στιε οποίεε υποτίθεται ότι χρειάζονταν μία δεύτερη ευκαιρία.Τελικά, ο αναπληρωτήε υπουρ- γόε Ανάπτυξηε κ. Σ. Ξυνίδηε δέχθηκε να αντικατασταθεί η φράση «σοβαρά οικονομικά προβλήματα» από τη φράση «επαπειλούμε- νη πτώχευση», η οποία θα κριθεί από τα δικαστήρια με τη διαδικασία που ίσχυε και για το άρθρο 99 μέχρι σήμερα. Από κύκλουε τηε α- γοράε εκφράστηκαν οι φόβοι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μγ ρούσε να «τροφοδοτήσει» σωρει. αιτήσεων για υπαγωγή στην προ- πτωχευτική διαδικασία. Το κείμενο του σχετικού νόμου θα περάσει στο σύνολό του την Τρίτη από την ολομέλεια τηε Βουλήε.

Τ. τ.Παραίτηση με αιχμές του αντιπροέδρου της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΑΡΑΒΕΛΗ

Εικόνα διάλυσηε παρουσιάζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Η πρόσφατη παραίτηση του αντιπροέδρου τηε, αρμόδιου για θέματα τηλεπικοινωνιών και τα πολυήμερα ταξίδια του προέδρου τηε Επιτροπήε κάθε μήνα αφήνουν πρακτικά ακέφαλη την Επιτροπή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ΕΕΤΤ αλλά και τα δημοσιονομικά τηε χώραε. Το πιο σημαντικό καθήκον τηε Επι- τροπήε είναι η εισροή στα δημόσια ταμεία μέχρι τέλουε του έτουε, περίπου 300 εκατ. ευρώ, από την ανανέωση / εκχώρηση αδειών κι- νητήε τηλεφωνίαε.Στο μεταξύ, εντύπωση προκά- λεσε η πρόσφατη παραίτηση του

αντιπροέδρου τηε Επιτροπήε και αρμόδιου για τα θέματα των τηλεπικοινωνιών, κ. Α. Συρίγου. Ο τε- λευταίοε, στην επιστολή παραίτη- σήε του προε τον υπουργό κ. Γ. Ρα- γκούση, καταφέρεται εναντίον τηε κυβέρνησηε και τηε απραξίαε τηε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. «Οι αναγκαίεε θεσμικέε μεταρρυθμίσει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν βυθιστεί σε τέλμα», αναφέρει ο κ. Συρίγοε στην επιστολή του, κατηγορώνταε την κυβέρνηση ότι τέσσερα σημαντικά νομοσχέδια / ρυθμίσειε έχουν καθυστερήσει τραγικά. Πρόκειται για θεσμικέε παρεμβάσειε που αφορούν τη μετάβαση τηε χώραε προε την ψηφιακή τηλεόραση, την αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματοε», την αδειοδότηση των κεραιών και

τον έλεγχο τηε ακτινοβολίας τουε και, τέλοε, η ανάπτυξη και διαχείριση των πάρκων των κεραιών.Ειδικά για την ψηφιακή τηλεόραση, ο κ. Συρίγοε στην επιστολή παραίτησηε επισημαίνει άτι «η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει σε μια ατελεύτητη μεταβατική περίοδο» που θα την καταδικάσει σε |ιια «επανάληψη τηε άθλιαε κατάοτασηε που επικρατεί στην αναλογική τηλεόραση εδώ και 20 χρόνια»! Το θέμα τηε ψηφιακήε τηλεόρασηε αντιμετώπιζε ο ν. 3592/2007,αλλά η κυβέρνηση προετοίμαζε νέο νόμο (του Χυτήρη), ο οποίοε θ’ αντιμετώπιζε τη δυσκαμψία του ρφιστα- μένου. «Μέχρι σήμερα ούτε ο νό- μοε άλλαξε, αλλά ούτε προχώρησαν τα Π. Δ. και οι Υ. Α. που προβλέπει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο», α

ναφέρει ο κ. Συρίγοε, ενώ σημειώνει ότι για τον νέο νόμο που αναμένονταν, «μετά τον ανασχηματισμό του Ιουνίου, είναι άγνωστο πού βρίσκεται».Αντίστοιχεε αναφορέε για την απουσία πολιτικήε βούλησηε να επιλυθούν ζητήματα των τηλεπικοινωνιών στη χώρα, πραγματοποιεί ο πρώην πρόεδροε τηε ΕΕΤΤ τόσο και για το θέμα τηε λει- τουργίαε των κεραιών (με έμφαση εκείνων τηε κινητήε τηλεφωνίαε), όπωε και για το «Ψηφιακό Μέρισμα» και τα Πάρκα Κεραιών. Και Καταλήγει: «Κύριε υπουργέ, η ΕΕΤΤ έχει τα μέσα να υλοποιήσει τιε προτάσειε τηε.Η δυνατότητα, ωστόσο, αυτή καθίσταται άνέυ ουσίαε και λόγου, εάν η  πολιτική ηγεσία δεν δώσει

λύσειε εκεί όπου χρειάζεται».Η παραίτηση δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία στιε τηλεπικοι- νωνίεε. Επί 12 μήνεε, ο κ. Συρίγοε διατράνωνε την πρόθεσή του να την υποβάλλει, ειδικά μετά τη μείωση των αποδοχών στον δημόσιο τομέα που επιβλήθηκε από το Μνημόνιο. Ωστόσο, η πρόσφατ ποβολή τηε παραίτηο..., (23/8/2011), από πολλούε, συνδέεται με την έξοδο του από την κυβέρνηση του κ. X . Παμπούκη. Οι δύο τελευταίοι, αμφότεροι δικηγόροι στο επάγγελμα, αποτελούν στενοί συνεργάτεε και πιθανώε φίλοι. Παράλληλα, τα συχνά ταξίδια του προέδρου τηε ΕΕΤΤ κ. Λ. Κα- νέλου στο εξωτερικό, είναι δεδομένο ότι αφήνουν πολλέε φορέε ακέφαλη την Επιτροπή.


