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Θΰ ελλά μέτρων, παραδοχή λαθών
Οι οκτώ αποφάσεις

Υπό την αφ όρητη π ίεσ η
της τρόικας, αποτελεί
στοίχημα και πάλι η υ λο π ο ίη σ η

ι. Ιδιωτικοποιήσεις
Προχωρούν άμεσα, με στόχο 5 δισ. το 2011.
Προτεραιότητα σε επέκταση αδειών ΟΠΑΠ «Ελ.Βενιζέλος», πώληση ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ.

Νέα δέσμη επώδυνων μέτρων,

2. Αναδιάρθρωση φορέων
Αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με καταργήσεις
και συνενώσεις οργανισμών και με επίσπευση
διαδικασιών. Δεν ισχύει η 9μηνη προθεσμία για τους
φορείς που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

3. Εργασιακή εφεδρεία - αναδιάταξη προσωπικού
Διευρύνεται άμεσα ο θεσμός στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, με θεσμική εγγύηση του ΑΣΕΠ. Στο στενό δημόσιο
προβλέπεται μεγάλη αναδιάταξη του προσωπικού.

4. Ενιαίο μισθολόγιο
Βασική του αρχή η ίση αμοιβή για την ίδια εργασία
στο Δημόσιο. Δεν θα ισχύσει η προσωπική διαφορά,
αλλά προβλέπεται πριμ παραγωγικότητας
για οηοιαδήποτε θέση ευθύνης.

Κλειστά επαγγέλματα
Επανεξετάζεται ο τρόπος όσων άνοιξαν μέχρι τώρα
(π.χ. φαρμακεία, συμβολαιογράφοι κ.ά.),
αλλά και το χρονοδιάγραμμα, καθώς καταργούνται
όλες οι μεταβατικές περιόδου

6. Αγορά εργασίας
Αμεσες αλλαγές, με επέκταση των ειδικών
επιχειρησιακών συμβάσεων, νέα λίστα βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενιαίο φορέα φόρων
και εισφορών και μερική απασχόληση.

7. Φορολογικό σύστημα

Τελεσίγραφο από Ευρωπαίους προς την Αθήνα
Τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τιε

θα εστιάσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής,
ενώ μεταξύ άλλων θα επανεξετάσει και τους
φορολογικούς συντελεστές.

8. Μητρώο ανάληψης υποχρεώσεων
Οποιος φορέας δεν δηλώνει τις δαπάνες του
θα παύει να επιχορηγείται.

ΣΗΜΕΡΑ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, χθες το πρωί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

διαρθρωτικέε αλλαγέε και τα μέτρα που έχει συμφωνήσει
στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου, εάν θέλει να αποφύγει
τη στάση πληρωμών, έστειλαν χθεε κορυφαίοι Ευρωπαί
οι αξιωματούχοι, απορρίπτονταε την πρόταση τηε Αθήναε για αλλαγή των στόχων του ελλείμματοε για το 2011
και το 2012. Η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ, μιλώνταε σε βουλευτέε του κόμματόε τηε, είπε ότι η Ελλά

δα δεν θα λάβει την επόμενη δόση εάν δεν εκπληρώσει
τιε υποχρεώσειε τηε. Η προσπάθεια τηε ελληνικήε κυβέρνησηε να αποφύγει νέα μέτρα μέσω πολιτικήε διαπραγμάτευσηε και η διακοπή των διαπραγματεύσεων με
την τρόικα προκάλεσαν την αντίδραση ακόμη και χωρών
που δημοσίωε διάκεινται θετικά προε τη χώρα μαε, όπωε
η Ισπανία. Ολοι ξεκαθάρισαν ότι η επόμενη δόση θα δο
θεί μόνο εάν γνωμοδοτήσει θετικά η τρόικα. Σελ. 16 και 19

αλλά και «επανεκκίνηση» διαρ
θρωτικών αλλαγών που είχαν
μείνει στα χαρτιά, αποφάσισε
χθεε η κυβέρνηση, έπειτα από
δραματική συνεδρίαση του υ
πουργικού συμβουλίου, υπό τον
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Στιε σχετικέε ανακοινώσειε, που ελήφθησαν υπό το
βάροε του «τελεσίγραφου» από
τουε δανειστέε τηε χώραε, ότι τί
θεται σε κίνδυνο η περαιτέρω
βοήθεια προε την Ελλάδα, αλλά
και ότι δεν πρόκειται να γίνει δε
κτό το αίτημα τηε Αθήναε για πο
λιτική διαπραγμάτευση σχετικά
με το ύψοε του ελλείμματοε
του 2011, προέβη ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε Ευάγγελοε
Βενιζέλοε. Στα μέτρα, που προεξοφλείται ότι θα προκαλέσουν θύελλα αντιδράσεων εντόε
και εκτόε ΠΑΣΟΚ, καθώε και μεγάλεε κοινωνικέε εντάσειε, πε
ριλαμβάνονται: η επέκταση του
θεσμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε, η μείωση μισθών σε Δη
μόσιο και ΔΕΚΟ μέσω του ενι
αίου μισθολογίου (αναμένεται να
εξαιρεθούν δικαστικοί, στρα
τιωτικοί και διπλωμάτεε) και η
επανεξέταση του τρόπου που ά
νοιξαν τουε προηγούμενουε μήνεε «κλειστά επαγγέλματα», ό
πωε των δικηγόρων, των φαρ
μακοποιών και των συμβολαιο
γράφων. Η κυβέρνηση καλείται
πλέον να πείσει τουε Ευρωπαί-

Ανοιχτή η αντιπαράθεση Ισραήλ - Τουρκίας

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ερντογάν: Θα είναι αισθητή η παρουσία του τουρκικού Ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο

Διοικητικές πράξεις
βάσει του νόμου ΑΕΙ

Διαστάσεις ανοιχτήε αντιπαράθεσή

Αμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νό
μος για τα ΑΕΙ. Ως το τέλος Σεπτεμβρίου
θα εκδοθούν οι πρώτες διοικητικές πρά
ξεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα προσβλη
θούν νομικά από τους πανεπιστημιακούς
που αντιδρούν. Σελ. 5

• Ανάλυση για το ευρώ: το κό
στος από μια διάσπαση της Ευρωζώνης
θα ήταν πολύ μεγάλο για όλα τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα από το αν η διά
σπαση προκληθεί από την απόσχιση
μιας αδύναμης ή μιας ισχυρής οικονο
μίας, εκτιμά η τράπεζα UBS. Σελ. 23
• Συνελήψθη χθες το μεσημέρι

και
ομολόγησε ο 24χρονος οπαδός του
ΟΦΗ, που φέρεται ως ο ένας εκ των
δραστών της δολοφονίας του 21χρονου
στο Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 6

• Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν
από το Εφετείο Αθηνών οι Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνου. Σελ. 6

προσλαμβάνει η ρήξη στιε σχέσειε
Τουρκίαε - Ισραήλ, με αφορμή την
άρνηση τηε ισραηλινήε ηγεσίαε να
ζητήσει συγγνώμη για τα συμβάντα
στο τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμα
ρά» κοντά στη Λωρίδα τηε Γάζαε, το

2010. Ο Τοΰρκοε πρωθυπουργόε
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε
χθεε να κάνει αισθητή την παρου
σία του τουρκικού Πολεμικού Ναυ
τικού στην ανατολική Μεσόγειο.
Αναλυτέε θεωρούν ότι η δήλωση αυ
τή αντανακλά πρόθεση τηε τουρκι-

κήε ηγεσίαε να διατάξει περιπολίεε
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, συνδέονταε την τουρκοϊσραηλινή διένε
ξη με τιε ενεργειακέε συμφωνίεε Λευκωσίαε -Τελ Αβίβ. Ακόμα, ο κ. Ερντογάν ανήγγειλε την πλήρη διακοπή
των εμπορικών ανταλλαγών και

ΚΥΡΙΟ

τηε συνεργασίαε με το Ισραήλ στην
αμυντική βιομηχανία, ενώ εμφανί
ζεται έτοιμοε να υποστηρίξει την
προσπάθεια των Παλαιστινίων για
την ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτουε στο Συμβούλιο Ασφαλείαε του
ΟΗΕ, στιε 20 Σεπτεμβρίου. Σελ. 7

Οι ψωτιές στο
Τέξας «απειλούν»
και τον Πέρι

Τι αλλάζει για
χα αυθαίρετα
Σήμερα ψηφίζεται το ν/σ

Βιβλική καταστροφή προκάλεσαν οι
δασικές πυρκαγιές στο Τέξας. Τουλάχι
στον χίλιες κατοικίες έγιναν στάχτη
στην κομητεία Μπάστροπ. 0 κυβερνή
της της πολιτείας Ρικ Πέρι, ο οποίος ε
πιθυμεί να διεκδικήσει το χρίσμα των
Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές ε 
κλογές, ανέβαλε τις εμφανίσεις του,
φοβούμενος προφανώς μήπως οι πύ
ρινες γλώσσες... τσουρουφλίσουν τις
ελπίδες του για τον Λευκό Οίκο. Σελ. 9

Η ολοκλήρωση του πολεοδομικοΰ σχε-

διασμού σε 10 χρόνια αντί για 20 και
η αύξηση από 1% σε 3% τηε προσαύξησηε για καθυστέρηση δόσεων
του προστίμου είναι ανάμεσα στιε μικρέε αλλαγέε του σχεδίου νόμου για
τα αυθαίρετα που συζητήθηκε στη
Βουλή. Ολα τα κόμματα, πλην αυτών
τηε Αριστεράε, υπερψήφισαν το σύ
νολο των άρθρων. Σελ. 6

ΣΧΟ ΛΙΟ

ουε εταίρουε, ότι τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν χθεε θα υλο
ποιηθούν όντωε και δεν θα «νοθευθούν» ή θα ακυρωθούν λό
γω καθυστερήσεων ή τηε απροθυμίαε των αρμόδιων υ
πουργών να τα υλοποιήσουν.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργόε ζή
τησε χθεε από τουε τελευταίουε
να τερματιστούν άμεσα οι όποιεε
ενδοκυβερνητικέε εντάσειε.
Παράλληλα, η κυβέρνηση
θα πρέπει να απαντήσει σε δύο
κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί κα
θυστέρησε να λάβει αποφάσειε
που είχαν ληφθεί και συνιστούσαν προϋπόθεση για τη συ
νέχιση τηε βοήθειαε. Και γιο
ποιο λόγο απέτυχε να διαπρα\
ματευθεί με την τρόικα τον ε
παναπροσδιορισμό του στόχου
του ελλείμματοε. Κυρϊωε, όμωε,
θα πρέπει να αντέξει την «πίε
ση» των αντιδράσεων των συ
ντεχνιών, αλλά ενδεχομένωε
και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που
σε συνδυασμό μπορούν να δη
μιουργήσουν εκρηκτικό πολιτι
κό μείγμα, το οποίο κατ’ ορισμένουε μπορεί να οδηγήσει α
κόμη και σε πρόωρεε εκλογέε.
Από την πλευρά τηε η Ν.Δ. υιο
θέτησε στάση αναμονήε, χωρίε
να αντιδράσει επισήμωε. Στουε
κόλπουε τηε, όμωε, εκφράζονται
φόβοι ότι ενδεχόμενη απόρριψη
των μέτρων θα εμφανίσει το
κόμμα να στηρίζει κρατικίστικεε αντιλήψειε. Σελ. 3 - 5

ΑΡΘΡΟ

Εκτακτη ανάγκη
Η στιγμή τηε αλήθειαε έφτασε. Οι εταί
ροι και δανειστέε μαε απαιτούν την ει
λικρινή εφαρμογή όλων των ψηφισθεισών μεταρρυθμίσεων και, κυρϊωε, τη μεί
ωση του κόστουε του Δημοσίου. Η κυ
βέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο χει
ρισμού γιατί έχει εξαντληθεί η υπομονή
των αγορών και τηε τρόικαε. Η χώρα έ
χει χρήματα έωε το τέλοε Σεπτεμβρίου
και χωρίε την επόμενη δόση του δανεί
ου δεν θα μπορέσει να πληρώσει μισθοΰε
και συντάξειε. Χθεε η κυβέρνηση εξήγ
γειλε την πρόθεσή τηε να ανακτήσει το
χαμένο έδαφοε εφαρμόζονταε άμεσα ό
σα δεν έπραξε τουε τελευταίουε μήνεε.
Η ευθύνη, όμωε, τηε υλοποίησηε πέφτει
στουε κ. Παπανδρέου και Βενιζέλο. Ο
πρώτοε υπουργόε ο οποίοε δεν θα πράξει το καθήκον του ή θα επιδοθεί σε κα
θυστερήσει και παλαιοκομματικά τερ
τίπια πρέπει να φύγει, άμεσα και χωρίε
πολλέε συζητήσειε. Να το πούμε απλά:
είτε αυτή η κυβέρνηση θα λειτουργήσει
ωε σχήμα εκτάκτου ανάγκηε επιτέλουε
είτε η χώρα θα σκάσει στα χέρια τηε.

I Τ ου Α λ ε ξ η Π α π α χ ε λ α
« Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Ο Ι» - 3ΟΣ Κ Υ Κ Λ Ο Σ

Η σιωπηλή δυναμική
Ο 12ος ΤΟΜ ΟΣ Τ Η Σ .ΣΕΙΡΑΣ
«ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝ ΙΣΜ Ο Υ»

& Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ο 12ος τόμος Ε Φ Ε Σ Ο Σ
κυκλοφ ορεί αυτή την Κυριακή
με την Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η
w w w .k ath im erin i.gr

Οι επόμενες εβδομάδες είναι ε ξα ι
ρετικά κρίσιμες για τη χώρα. Λίγο
μας ενδιαφ έρει ποιο κόμμα θα ε ί
ναι στην κυβέρνηση ή τι θα συμβεί
στον Α ή τον Β πολιτικό. Ολοι μας
νιώ θουμε «καρυδότσουφλα» σε
μια χωρίς προηγούμενο καταιγίδα,
ηου σαρώνει όσα έω ς τώρα θ εω 
ρούσαμε δεδομένα. Αυτή η κρίση
θα τα ξεριζώ σει άλλωστε όλα και
θα μας αφήσει μια διαφορετική
Ελλάδα, είτε για το καλύτερο είτε
για το χειρότερο. Η κυβέρνηση Πα
πανδρέου έχασε πολύτιμο χρόνο
και έφ αγε ζωτικά κομμάτια του υγι
ούς παραγωγικού ιστού της χώρας,
γιατί δεν θέλησε να κάνει το αυτο
νόητο, να μειώ σει το κόστος του
Δημοσίου. Ας θυμηθούμε πώς ξ ε κ ί
νησε αυτή η κυβέρνηση, όταν οι
θ υελλώ δεις καβγάδες αφορούσαν
το αν το πάγωμα των μισθών θα πε
ριοριστεί σε όσους δημοσίους
υπαλλήλους έπαιρναν πάνω από
200 ευρώ ή όχι...
Οι υπουργοί, με ελάχιστες ε ξα ιρ έ
σεις, δεν πίστεψαν ποτέ στην
ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και
έπαιζαν κρυφτούλι με την τρόικα,
τορπιλίζοντας, καθυστερώντας και
ενίοτε κοροϊδεύοντας την τρόικα.
Το αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση

ενός ενιαίου μισθολογίου, το οποίο
αύξανε το κόστος του Δημοσίου σε
μισθούς και συντάξεις. Δοκιμάσαμε
την παρελκυστική τακτική, μας πή
ραν χαμπάρι και τώρα μας έβαλαν
το «πιστόλι στον κρόταφο». Αυτήν
τη φορά το έκαναν λίγο πιο θεαμα
τικά και πιο σκληρά, γιατί δεν
ήθελαν να αφήσουν καμία ελπίδα
στους κ. Παπανδρέου και Βενιζέλο
ότι θα πείσουν την ηγεσία της Ε.Ε.
και του ΔΝΤ να «κάνει λίγο ακόμη
τα στραβά μάτια». Ενδεχομένως,
ήταν και ένα μήνυμα προς την αξιω 
ματική αντιπολίτευση, η οποία έχει
καλλιεργήσει την προσδοκία μιας
πολιτικής διαπραγμάτευσης, που θα
αλλάξει τη στάση της τρόικας.
Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο μη
δέν. Η κυβέρνηση πρέπει μέσα σε
λίγες εβδομάδες να κάνει ό,τι ξέχασε ή δεν θέλησε να κάνει επί μήνες.
Εντω μεταξύ, όμως, η κοινωνία ε ί
ναι οργισμένη και κουρασμένη από
τη βαθιά ύφεση και οι οπαδοί του
χάους έχουν βάλει στόχο να «μην
αφήσουν τίποτα όρθιο». Η συναίνε
ση μοιάζει μακρινό όνειρο και
απομένει να δούμε εάν οι υπουργοί
της αδράνειας θα αλλάξουν σε ένα
βράδυ και θα γίνουν ξαφνικά σού
περ μεταρρυθμιστές. Απομένει

ακόμη να δούμε εάν ο πρωθυπουρ
γός θα λειτουργήσει ως ηγέτης
εκτάκτου ανάνκης ή αν θα συνεχί
σει να ανέχεται όποιον
«οπλαρχηγό» επιμένει να λειτουρ
γεί σαν υπουργός της δεκαετίας του
1980. Τα περιθώρια, πάντως, στε
νεύουν απελπιστικό. Η παγκόσμια
οικονομία εισέρχεται σε φάση ύφ ε
σης και κανείς ξένος πολιτικός δεν
θα μπορεί να συνεχίσει να χρηματο
δοτεί μια προβληματική χώρα χωρίς
εγγυήσεις. Ηδη δημιουργείται ένα
ακλόνητο στερεότυπο, σύμφωνα με
το οποίο η Ελλάδα είναι «διαφορετι
κή» και ενδεχομένω ς μια χώρα που
δεν σώζεται.
Χρόνια τώρα ακούμε από κάποιους
ότι, «αν δεν πιάσουμε πάτο, αν δεν
περάσουμε μια μεγάλη καταστρο
φή δεν θα αλλάξουμε». Για πρώτη
φορά φοβάμαι πως μπορεί να δι
καιωθούν, αν και συνεχίζω να
πιστεύω ότι πέρα από την πιάτσα
της μισαλλοδοξίας, του κιτρινισμού,
των συντεχνιών και των κομματι
κών στρατών υπάρχει αυτή η
σιωπηλή, δυναμική και υγιής Ελλά
δα, που την τελευταία στιγμή
σπρώχνει το πολιτικό εκκρ εμ ές σε
λύσεις πολύ καλύτερες του αναμε
νομένου...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
Μ ΑΡΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ
Τ Α Μ Ε Γ Α Λ Α ΕΡΓΑ Τ Ο Υ

«Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ Ε Σ »

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ

& Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
www.kathimerini.gr
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

· Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

Δώσε κι εμένα, μπάρμπα!
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η
αν δεν υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα με την τρόικα, δεν έχει έ
κτη δόση. «Πρέπει να το ξέρουν
αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρ
χουν περιθώρια αποφάσεων». Σω
στά, αλλά ορισμένοι στην Ελλάδα
μόλιε τώρα το μαθαίνουν. Αε πού
με, ο Ευάγγελοε Βενιζέλοε και ο
Αντώνηε Σαμαράε, την πολιτική
του οποίου (περί αναδιαπραγμάτευσηε με τουε δανειστέε μαε και
άλλα φούμαρα...) είναι εμφανέε ό
τι προσπαθούσε ώε τώρα να ε
φαρμόσει ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε του ΠΑΣΟΚ, στο πλαί
σιο μιαε άρρητηε, διακομματικήε συναίνεσηε μεταξύ κρατιστών. Και όπωε διαπιστώσαμε
χθεε, τουλάχιστον ο Βενιζέλοε μα
θαίνει γρήγορα. Ο άλλοε φοβάμαι
ότι είναι ανεπίδεκτοε...

λοι οι βουλευτές έλαβαν

Ο

προχθέε πεντασέλιδη επι
στολή του Διονύση Ψωμιάδη (είναι ο ανχ’ αυτού του Πα
ναγιώτη...), στην οποία ο εκτελών
χρέη περιφερειάρχη Κεντρικήε
Μακεδονίαε εκθέτει τα προβλή
ματα του «Καλλικράτη». Μεταφέ
ρω αυτούσιεε ορισμένεε από τιε
προϋποθέσειε που θέτει ο Δ. Ψωμιάδηε για την εύρυθμη λειτουρ
γία του «Καλλικράτη», διότι φω
τίζουν ορισμένεε πτυχέε τηε ζο- φερήε πραγματικότηταε: την α
λόγιστη σπατάλη που οδήγησε τη
χώρα στη διεθνή επαιτεία, αλλά και
την απύθμενη αναισθησία κά
ποιων βολεμένων διαχειριστών
του συστήματοε. (Αε μην τουε α
δικώ όμωε. Μπορεί να είναι, απλώε,
η αδυναμία τουε για αντικειμενικούε λόγουε να αντιληφθούν την
κρισιμότητα τηε κατάστασηε...)

Ονομάτων επίσκεψιε

Ζητεί, λοιπόν, ο Δ. Ψωμιάδηε: «Ει

δικοί συνεργάτεε, νομικοί σύμ
βουλοι, δημοσιογράφοι: θεωρού
με ότι οι περιφέρειεε με πληθυσμό
και γεωγραφική έκταση πολλα
πλάσια από άλλεε δεν έχουν τιε ίδιεε ανάγκεε και προβλήματα.
Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση
του νόμου, ώστε να ισχύουν γε
ωγραφικά και πληθυσμιακά κρι
τήρια. Για την Κεντρική Μ ακε
δονία θα πρέπει να διπλασιαστεί
ο αριθμόε τουε.
Αυτοκίνητα περιφερειαρχών- αντιπεριφερειαρχών: λόγω των με
γάλων αποστάσεων που πρέπει να
μετακινούνται (σ.τ.σ.: τα ελληνι
κά είναι του Ψωμιάδη...), του δύ
σκολου και πολλέε φορέε δύσβα
του και ορεινού επαρχιακού δι
κτύου και των πολλών υποχρεώ
σεων που έχουν, θα πρέπει να ε
γκρίνετε την κίνησή τουε με με
γαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα
και την αύξηση του ορίου των καυ-

Η πρόσοψη ίων ΕΛΤΑ της πλατείας Συντάγματος καλύφθηκε με λαμαρίνες, λόγω της ανακαίνισης του ταχυδρομείου,
που είχε πυρποληθεί στις διαδηλώσεις για το Μεσοπρόθεσμο. Πάντως, καλού-κακού εν όψει αποκρατικοποιήσεων
και αναταραχών, οι λαμαρίνες εξυπηρετούν και ως θωράκιση...

σιμών για να μπορούμε να επιτελούμε τα καθήκοντά μαε ανεμπό
διστα και χωρίε κινδύνουε.
Δημόσιες σχέσειε περιφερειαρχών

- αντιπεριφερειαρχών: να ρυθμι
στεί νομικά το θέμα, ώστε να δια
τίθενται οικονομικοί πόροι για
τιε δημόσιεε σχέσειε από τουε ίδιουε πόρουε τηε περκρέρειαε». Ζη
τεί, ακόμη, την οργάνωση του γρα
φείου του περιφερειάρχη «κατά τα
πρότυπα των υπουργικών γρα
φείων, με διορισμένο διευθυντή,
συνεργάτεε, οδηγούε, γραμμα

τεία και προσωπικό ασφαλείαε τηε
επιλογήε του περιφερειάρχη, με μετακλητούε υπαλλήλουε». Τέλοε, ζη
τεί και κάτι ψιλά (μόλιε 50 εκα
τομμύρια) για να πληρώσει όσα ξό
δεψε η περιφέρειά του χωρίε να τα
διαθέτει και τώρα τα οφείλει.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι η λαϊκίστικη λογική του «δώσε κι εμένα
μπάρμπα» ακόμη καλά κρατεί σε
κάποιουε πονηρούε ή αδαείε, έστω
και αν βρισκόμαστε στο παρά
πέντε τηε χρεοκοπίαε. Αλλωστε, έ
χουμε πια καταλάβει ότι η πολυ

θρύλητη «κατάκτηση» τηε Τοπικήε
Αυτοδιοίκησηε, δεν ήταν παρά μία
απάτη του ΠΑΣΟΚ (που την ακο
λούθησε και η Ν.Δ.) για τον πολ
λαπλασιασμό του άχρηστου κράτουε, ούτωε ώστε ο κάθε τοπικόε
φύλαρχοε, ο κάθε κομματικόε
βλαχοδήμαρχοε, που λέει ο λόγοε,
να κάνει το κομμάτι του και να βο
λεύει τουε εκλεκτούε του.

Από δόση σε δόση
Ο Γερμανόε υπουργόε Οικονο
μικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προ
ειδοποίησε χθεε την Ελλάδα ότι,

Αναφερόμενοε σε προχθεσινό
σημείωμα τηε στήληε, σχετικώε με
αλγεινέε παρεξηγήσειε που ενδέ
χεται να προκύψουν κατά την πε
ριγραφή αγώνων MotoGP, όταν το
όνομα του οδηγού Andrea
Dovizioso εκφέρεται στην αιτια
τική πτώση, ο αναγνώστηε Κ. Σ.
μαε θυμίζει τιε σχεδόν ανυπέρβλητεε δυσκολίεε που αντιμετώ
πιζαν οι Ελληνεε σπορτσκάστερ σε
αγώνεε τηε ισπανικήε ποδοσφαιρικήε ομάδαε Deportivo La
Corunia, ιδίωε όταν ο Lionel
Scaloni μεταβίβαζε την μπάλα
στον Pedro Μ ιιηίΐίε. Αλλά αε μεί
νουμε εδώ, διότι όπωε είπε και ο
βασιλιάε τηε Αγγλίαε Εδουάρδοε
Γ' στουε λιγούρηδεε κολλητούε
του, όταν είδαν να γλιστρά από το
χυτό πόδι τηε Ιωάνναε του Κεντ η
καλτσοδέτα τηε, καθώε εκείνοε
χόρευε μαζί τηε: «Ηοηί εοίΐ qui mal
y penae». Ντροπή σε όποιον βάζει
το κακό στον νου του...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

Απολύσεις
και Ορθοδοξία
Εξαλλοι έγιναν στο ΚΚΕ, εξαιτίας
της προχθεσινής πρωτοβουλίας ο
ρισμένων απολυμένων από τις εκ
δοτικές επιχειρήσεις του ΚΚΕ να
διαμαρτυρηθούν έξω από τα γρα
φεία του κόμματος στον Περισσό.
(Η σχετική φωτογραφία δημοσιεύθηκε χθες στη στήλη). Εκείνο
που θυμώνει περισσότερο τους
αυτόκλητους και κατ’ επάγγελμα
εκφραστές του λαού είναι το γε
γονός ότι οι απολυθέντες τόλμη
σαν να αποδώσουν στη διοίκηση
του κομματικού ραδιοφωνικού
σταθμού «902» την ιδιότητα ...του
εργοδότη! «Οι συγκεκριμένοι»,
γράφει ο χθεσινός «Ριζοσπάστης»,
«δεν ντράπηκαν να μιλήσουν για
“εργοδοσία”, εξισώνοντας τον
“902” με τις καπιταλιστικές επι
χειρήσεις, ενώ ξέρουν ότι ο “902”
δεν είναι και δεν λειτουργεί σαν
καπιταλιστική επιχείρηση». Ωστό
σο, αυτό δεν εμποδίζει τον σταθ
μό του κόμματος να απολύει σαν
καπιταλιστική επιχείρηση, κάνο
ντας χρήση ρυθμίσεων που θεσπί
ζονται, σύμφωνα με το ΚΚΕ, προς
όφελος των καπιταλιστών. «Η α
στική τάξη», αναφέρεται επίσης,
«θα ήθελε το ΚΚΕ να μην μπορεί
να εκδίδει καθημερινά τη δική του
εφημερίδα, τα άλλα διαφωτιστικά
προπαγανδιστικά του υλικά [...] να
μην έχει δικά του ραδιοτηλεοπτικά
Μέσα». Ας μου επιτραπεί να επισημάνω ότι ο παραπάνω ισχυρι
σμός είναι απολύτως εσφαλμένος
και καταφανώς άδικος! Προσωπικώς, γνωρίζω πολλούς αστούς,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
που διαβάζουν ανελλιπώς τον «Ρι
ζοσπάστη» από το Διαδίκτυο, για
να σπάνε πλάκα...

kassimatis@kathimenni.gr
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49 χρόνια πριν...
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Λόγια ίου Σεπτέμβρη 2011
Το καλοκαίρι καλά κρατεί και ο Σε-

πτέμβρηε επιφυλάσσει μίνι επέ
κταση των διακοπών σε όσουε τιε
πήραμε κι ετπστρέψαμε στιε δουλειέε μαε. Τα Σαββατοκύριακα, η
θάλασσα με διάφανα νερά κρατάει
Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Βόννη, 6 - Ο
Γάλλος πρόεδρος, στρατηγός Ντε Γκωλλ και ο
καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας κ. Αντενάουερ, συνέχισαν τας συνομιλίας των, κατά
την διάρκειαν του διά του Ρήνου σημερινού
των πλου επί του σκάφους «Ντώϋτσλαντ» α
πό Κολωνίας εις Ντύσσελντορφ και Ντούϊσμπουργκ επί των προβλημάτων του Βερολί
νου, της αμύνης της Δύσεως, της εισόδου της
Αγγλίας εις την Κοινήν Αγοράν και της πολι
τικής ενώσεως της Ευρώπης. [...] Εν τω μετα
ξύ, εις Αγγλίαν οι επίσημοι κύκλοι παρακο
λουθούν μετά μεγάλης προσοχής την εξέλιξιν
των γαλλογερμανικών σχέσεων και δεν απο
κρύπτουν τους φόβους των και τας ανησυχίας
των διά τας πιθανάς επιπτώσεις, που θα είχε
διά την Ευρώπην και γενικώτερον διά την Δύσιν η δημιουργία άξονος Παρισίων - Βόννης.
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝ: Η χθεσινή δευτέρα συναυλία
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου,
υπό την διεύθυνσιν του φον Κάραγιαν, [εις το
Ηρώδειον] εσημείωσε, ως και η προχθεσινή
πρώτη, θριαμβευτικήν επιτυχίαν. Την παρηκολούθησαν 4.580 ακροαταί, οι οποίοι προέβησαν εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, χειροκροτήσαντες επί πολλήν ώραν τον διάσημον αρχι
μουσικόν και τους συνεργάτας του μουσι
κούς^...].

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ: Οι ενδια
φερόμενοι να τύχουν υποτροφίας διά σπουδάς εις Ηνωμένας Πολιτείας κατά το προσε
χές έτος, εις το πλαίσιον του προγράμματος
Φούλμπραϊτ, δέον όπως παρουσιαστούν προ
της 10ης τρέχοντος προς τον σκοπόν όπως υποστούν εξετάσεις εις την αγγλικήν, εάν δεν
είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βεβαιούντος ότι
είναι γνώσται της αγγλικής γλώσσης.[...].
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Με την θα
λαμηγόν του κ. Γουλανδρή ο πρωθυπουργός
κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέδραμε σήμε
ρον από τα Καμένα Βούρλα εις Σκιάθον και
Σκόπελον.

τον ήλιο του καλοκαιριού και όταν
φυσάει βοριαδάκι, ο αέραε φέρνει
ριπέε από σκίνα και δενδρολίβανο στουε φράχτεε των κήπων και
στα άχτιστα οικόπεδα, όσα απέμειναν ολόγυρα στην Αθήνα. Οι
ιβίσκοι στη Σαρωνίδα έχουν ορ
γιάσει στην ανθοπλημμύρα και τα
τελευταία γιασεμιά φουντώνουν
στουε παλιούε κήπουε. Οπου να
’ναι, στιε καμένεε πλαγιέε τηε Αττικήε θα βγουν τα πρώτα κούμαρα,
σε όσεε κουμαριέε διασώθηκαν ή
ξαναπέταξαν φυλλώματα. Για τα
κυκλάμινα πρέπει να περιμένου
με τα πρωτοβρόχια.
Αλλά κανείε δεν τα αποζητάει,
ιδίωε οι μαθητέε που στιε 12 Σε
πτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, επι
στρέφουν στα θρανία, με ή χωρίε
τα σχολικά βιβλία τουε! Το ότι εί
ναι πανσέληνοε και εορτάζει ο ιερομάρτυε Ιουλιανόε είναι μία άλ
λη παράμετροε τηε σημαδιακήε

210-4808.055

Σιδερένια αυλόπορτα σε κήπο με
κλήματα, έτος 1909, Αρτεμώνας.

Απολλωνία- δεν ήξερε τα ονόματα
των υπουργών ή δεν νοιαζόταν
ούτε ποιοι είναι οι κοινοβουλευ
τικοί εκπρόσωποι κυβέρνησηε και

Εφθασε στα γραφεία μαε στο Νέο

Φάληρο η γλυκιά είδηση, μαζί με
τα αφράτα μπισκότα βουτύρου που
φτιάχνει για τουε φίλουε του ο Μανώληε Περατικόε. Μέλοε τηε
Οργανωτικήε Επιτροπήε του
Fistiki Feat, που διοργανώνεται για
τρίτη συνεχή χρονιά στην Αίγινα,
ο Μανώληε Περατικόε μάε δίνει και
την είδηση: «Φέτοε πάμε για ρε
κόρ!» Το μεγαλύτερο παστέλι του
κόσμου, παρασκευασμένο από
γνήσιο αιγινήτικο φιστίκι, θα φτιά
ξη η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδαε.
Θα έχει το παστέλι μήκοε 40 μέτρα
και πλάτοε 20 εκατοστά και θα
διεκδικήσει ρεκόρ Γκίνεε, καθώε έ
χει κινηθεί ήδη η σχετική διαδι
κασία! Το γλυκό-σιδηρόδρομοε
θα παρασκευαστεί μπροστά στα
μάτια του κόσμου στο λιμάνι τηε
Αίγιναε, στον χώρο που περιβάλ
λει το λευκό εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου. Θα στηθεί ένα τραπέζι
45 μέτρα και οκτώ μεγάλεε γκα-

Ιδιοκτησία - Εκδοση «Η Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η » Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εδρα: Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Ν . Φάληρο 185 47
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αυτήε ημέραε, που θλίβει και
τουε σινεφίλ, γιατί όταν ανοίγουν
τα σχολεία κλείνουν τα περισ
σότερα θερινά σινεμά!
Στον Αρτεμώνα τηε Σίφνου α
ντικρίσαμε ένα υπέροχο σχολείο
σε νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο
με φοίνικεε στην αυλή του. Εάν
μαε διαβάζουν εκεί οι καλοί δά
σκαλοι, αε μαε στείλουν μια φω
τογραφία με τα παιδιά στο διά
λειμμα να ολοκληρώνουν και να
ζω ντανεύουν το σχολείο-υπόδειγμα!
Ο οδηγόε τηε Μερσεντέε -του
ταξί που μαε κατέβασε στην

Τα ασβεστωμένα σκαλοπάτια το
καλύτερο STOP για τις μηχανές Αρτεμώνας Σίφνου.

Δημοτικό Σχολείο Σίφνου στον Αρχεμώνα, νεοκλασικό μονώροφο με την
αψίδα ίων φοινικόκλαδων να προσμένει τους μαθητές του στις 12 Σεπτεμ
βρίου «μετά βαΐων και κλάδων»... (φωτ. ΕΛΜΠΙ - 3/9/2011).

αντιπολίτευσηε και εννοείται
ποιοε είναι ο Στροε Καν. «Καραγκιόζηε κι αυτόε!», είπε μονολε
κτικά. Αλλά ήξερε πότε ανοί
γουν τα σχολεία και πόσο έχει το
ψωμί. Η κούρσα έκανε 4,20 ευρώ,
όσα έγραψε το ταξίμετρο. «Είχα-,
τε δουλειά το καλοκαίρι;», ρωτή
σαμε ένα νέο επιχειρηματία που
είχε ανοίξει καφετέρια με μεγά
λη οθόνη τηλεόρασηε και πολυθρόνεε αναπαυτικέε. «Ευτυχώε,
ναι. Καλά πήγαμε, για πρώτη
χρονιά». «Θα βγει ο χειμώναε με
όσα βγάλατε το καλοκαίρι;» Για να
βγει ο χειμώναε, εδώ, όπωε και σε

κάθε νησί, θα χρειαστούν πολλά
καλοκαίρια», η απάντησή του.
Τα καλοκαίρι επιμένει, μένα να
αντέξουν και οι εργατικοί αυτοί
άνθρωποι που κάνουν σχέδια
για το μέλλον, το δικό τουε, των
παιδιών τουε, του τόπου τουε, που
τον αγαπούν και δεν θέλουν να
τον αφήσουν.
Εσειε, οι κύριοι τηε τρόικαε,
γιατί δεν πάτε μια γύρα στα νη
σιά, στον τουριστικό μαγνήτη που
μετράτε, να δείτε αν αντέχουν τα
νέα μέτρα στο Μνημόνιο όλοι αυ
τοί οι λιγόλογοι, δωρικοί Ελλ1- ε
τηε εκτόε Αθηνών επικράτεκ ...

Καλό... φισιικοφθινόπωρο! Η ευχή από την Αίγινα, κι από το Φεστιβάλ Φιστικιού, 15 -18 Σεπτεμβρίου 2011!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Τηλ.: 210-4808.000 —

Τα κρινάκια που φωτίζουν το σού
ρουπο στον αυλόγυρο - Αρτεμώνας, Σίφνος.

Τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος ήρθαν για το παστέλι και φωτο
γραφίζονται με τον Μανώλη Περατικό (αριστερά), της οργανωτικής επιτρο
πής του Φεστιβάλ Φιστικιού και τις Σίλα Αλεξίου, Κατερίνα Λεούση (φωτ.).

ζιέρεε με ισάριθμεε χύτρεε, που η
καθεμιά χωράει 30 κιλά, θα ετοι
μάσουν το υλικό. Επικεφαλήε τηε
ομάδαε εργασίαε θα είναι ο ταμίαε
τηε Λέσχηε Αρχιμαγείρων Τάσοε
Πρωτοψάλτηε και από την πλευ
ρά τηε οργανωτικήε επιτροπήε του
Φεστιβάλ ο Μανώληε Περατικόε.
Οκτώ βοηθοί θα φροντίζουν την

προετοιμασία των υλικών και θα
προσέχουν τιε χύτρεε, με εθελοντέε
να προσφέρουν υπηρεσίεε όπου
χρειαστεί. Κι όταν είναι έτοιμο το
ευωδιαστό παστέλι θα κοπεί σε
2.000-2.500 κομμάτια και θα μοι
ραστεί στον κόσμο. Οι εθελοντέε
θα τουε δίνουν, όταν φεύγουν, το
κομμάτι τουε - γλυκύτερο ενθύμιο

δεν γίνεται για την αιγινήτικη γιορ
τή! Η εκδήλωση θα γίνει το από
γευμα, ώρα 6 τηε Κυριακήε 18 Σε
πτεμβρίου. Θα σημάνει και τη λή
ξη του Φεστιβάλ Φιστικιού που τε
λεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αί
γιναε. Το πρωί τηε Κυριακήε, ώρα
11 π.μ., θα γίνει στην παραλία τηε
Αίγιναε Διαγωνισμόε Ζαχαροπλαστικήε, όπου θα πάρουν μέροε ό
σοι και όσεε ειδικεύονται ερασι
τεχνικά στη ζαχαροπλαστική, με
θέμα ελεύθερο - να φτιάξουν όποιο
γλυκό θέλουν! Συγκεκριμένο γλυ
κό θα κληθούν να φτιάξουν σε ξέ
χωρο διαγωνισμό, επαγγελματίεε
ζαχαροπλάστεε.
Το καλύτερο και στιε δύο κατηγορίεε, θα βραβευθεί από την ει
δική επιτροπή, την οποία αποτε
λούν τα μέλη τηε Λέσχηε Αρχιμα
γείρων, η κριτικόε γαστρονομίαε
κ. Σούλα Μπόζη και ο υπεύθυνοε
γαστρονομίαε του Φεστιβάλ Φι
στικιού Μανώληε Περατικόε. Χαι-

ρετίζονταε τη γλυκιά είδηση και ευ
χόμενοι την κατάκτηση μιαε θέσηε
στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνεε για το φιστικοπαστέλι των 40 μέτρων, προ
τείνουμε να υπάρχει και μουσική
- κιθάρα, βιολί, ακορντεόν από Αιγινήτεε ερασιτέχνεε μουσικούε!
Οσο για το παστέλι που θα πά
ρουμε μαζί μαε, ενθύμιο, θα το ’χουμε... φάει ώσπου να πάρουμε το
«δελφίνι» τηε επιστροφήε, αλλά η
γλυκιά ανάμνηση μένέι, κι αυτό με
τράει. Τιε χαρούμενεε φωτογραφίεε
από την παρουσίαση του Διαγω
νισμού Παστελιού τιε επιμελήθηκε η φωτογράφοε και φίλη Μαρία
Αυθεντοπούλου. Η φωτογρό
ι
έγινε στον Αγιο Νικόλαο 0 oauoσινό στο λιμάνι τηε Αίγιναε για το
εξώφυλλο Σεπτεμβρίου του
Saronic Gate, που εκδίδει η δημοσιογράφοε Σίλα Αλεξίου. Οι δύ
σκολοι καιροί θέλουν κάτι τι γλυ
κό, να πάνε οι πίκρεε κάτω.
ΤΗΛΕΦΟΙ
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Καταιγίδα μέτρων μετά το τελεσίγραφο
Κυβερνητικές αποφάσεις - ομολογία καθυστερήσεων, υπό τις απειλές Ε.Ε. για μη καταβολή της έκτης δόσης της βοήθειας
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

«Καταιγίδα» μέτρων και μεταρρυθμίσεων ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο και ανακοίνω
σε χθεε το βράδυ ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρ
νησηε κ. Ευ. Βενιζέλοε, προκειμένου η Αθήνα
να ανακτήσει το χαμένο έδαφοε από τιε καΡ” στερήσειε των προηγούμενων μηνών και να
λ τεθεί σε κίνδυνο η συνέχιση τηε βοήθειαε από την Ε. Ε/και το ΔΝΤ, που οδηγεί με μα
θηματική ακρίβεια τη χώρα σε στάση πληρω
μών. Τα νέα μέτρα ελήφθησαν υπό το βάροε
τηε πίεσηε τηε τρόικαε, καθώε είναι προφανέε
ότι η προσπάθεια που ξεκίνησαν ο κ. Γ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλοε για «επαναδια

πραγμάτευση» με τουε δανειστέε τηε χώραε,
ώστε λόγω τηε βαθύτερηε ύφεσηε να υπάρξει
απόκλιση στον στόχο του ελλείμματοε για το
2011, έπεσαν στο κενό. Σχετικά μηνύματα εκπέμφθηκαν τιε τελευταίεε ημέρεε και δημοσίωε
από Ευρωπαίουε αξιωματούχουε, που συνέδεαν,
την εκταμίευση τηε επόμενηε δόσηε του δα- '
νείου με την εκπλήρωσίντων δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει η Αθήνα. Οι Υιαρεμβάσειε που α
νακοίνωσε ο κ. Βενιζέλοε είναι^μειαξύ άλλων:
• Αμεση Εφαρμογή του θεσμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε στουε οργανισμούε και φορείε που έχει ήδη ανακοινωθεί ότι συγχω
νεύονται ή καταργούνται και επέκτασή τηε
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

• Περικοπέε σε μισθούε στον στενό δημό
σιο τομέα και στιε ΔΕΚΟ μέσω του νέου μι
σθολογίου. Οπωε ανακοινώθηκε, τελικώε
δεν θα ισχύσει το μέτρο τηε προσωπικήε
διαφοράε.
• Επανεξέταση του τρόπου με τον όποιο ά
νοιξαν το προηγούμενο διάστημα κλειστά ε
παγγέλματα, όπωε των δικηγόρων, τω^^ξικαστικώ>-€ΤΤΓρνελητών, των φαρ^ακβ'Λοιών κ
ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιαε χρήσηε. Παράλληλα, το υπουργικό συμβούλιο ά
ναψε το «πράσινο φωε» για την απελευθέρω
ση τηε αγοράε των ταξί.
• Αλλαγέε στην αγορά εργασίαε με επέκταση
των επιχειρησιακών συμβάσεων και νέα λί

στα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
• Αμεση δρομολόγηση του στόχου για αποκρατικοποιήσειε ύψουε 5 δισ. ευρώ εντόε
του 2011.
Πρώτο και μεγαλύτερο στοίχημα για την κυ
βέρνηση είναι βεβαίωε οι χθεσινέε ανακοινώσειε του κ. Βενιζέλου να υλοποιηθούν, κα
θώε^ρντίστοιχεε ανακον
ων μπαζών είχαν παρα
νικέε καλένδήεήΐροκαλώνταντιίν μήνιν
τρόικαε. Παράλληλα, η κυβέρνηση τιε επόμενεε
εβδομάδεε είναι προφανέε ότι θα κινηθεί σε
πολιτικό και κοινωνικό «ναρκοπέδιο», με α
ποτέλεσμα πολλοί ακόμη και εντόε του ΠΑΣΟΚ
να μην αποκλείουν να οδηγηθεί σε πτώση, που

θα έχει ωε επακόλουθο τιε πρόωρεε εκλογέε.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Παπανδρέου θα πρέπει
να δώσει πειστικέε απαντήσειε:
• Γιατί οι αποφάσειε που δρομολογήθηκαν
χθεε δεν είχαν υλοποιηθεί νωρίτερα.
• Γιατί απέτυχε να διαπραγματευθεί με την
τρόικα το ύψοε του ελλείμματοε για το 2011.
Βαρόμετρο για τιε περαιτέρω εξελίξειε -με
νη την έλλειψη συναίνεσηε από την ι
ντιπολίτευση-"θα είναι τη κοινωνικέε αντιδράσειε στα μέτρα, αρχήε γενομένηε από την
παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και,
βεβαίωε, η στάση τηε Κ. Ο . του Π Α ΣΟ Κ που
ή δ η βρίσκεται σε κατάσταση «νευρικήε
κρίσηε».

Εργασιακή εφεδρεία

Μισθολόγιο

Αμεοη ισχύς για
10 -14.000 υπαλλήλους
ίου δημόσιου τομέα

Δεν θα ισχύσει
η προσωπική
διαφορά

"

ΟΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στην άμεση ενεργοποίηση του θε

σμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε με
την ένταξη σε αυτόν 10.000 14.000 υπαλλήλων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα προχωράει η κυ
βέρνηση σε μια προσπάθεια να α
παντήσει στιε αιτιάσειε τηε τρόι
καε για την προώθηση των διαρ
θρωτικών μέτρων και την περαι
τέρω εξοικονόμηση δαπανών.
Σύμφωνα με ασφαλείε πληροφορίεε, το οικονομικό επιτελείο
ετοιμάζεται να στείλει επιστολέε
στιε 160 ΔΕΚΟ και φορείε του
Δημοσίου, καθώε και σε φορείε

Στόχος, η μείωση
του προσωπικού
κατά 7% σε 160 Δ Ε Κ Ο
και φορείς - Οσοι
τεθούν στο καθεστώς,
θα λαμβάνουν για
ένα χρόνο το 60%
του βασικού μισθού.
τηε γενικήε κυβέρνησηε (νοσο
κομεία, ασφαλιστικά ταμεία, OTA
κ.λπ.) καλώνταε τουε να μειώ
σουν άμεσα το προσωπικό τουε
κατά 7%.
Οι εργαζόμενοι στουε παρα
πάνω τομείε του κράτουε ανέρ
χονται σε περίπου 200.000 άτομα,
όπωε παραδέχτηκε χθεε και ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βε
νιζέλοε. Από αυτούε οι μόλιε
35.000 απασχολούνται στουε 160
φορείε και ΔΕΚΟ. Στόχοε είναι το
πρόγραμμα τηε εργασιακήε εφε
δρείαε να τεθεί σε εφαρμογή από
τα τέλη του μήνα ή τιε αρχέε του
επόμενου.
Εφόσον ανταποκριθούν οι εν
λόγω φορείε στο κάλεσμα τηε κυ
βέρνησηε για μείωση κατά 7% του
αριθμού εργαζομένων που απα
σχολούν, τότε αναμένεται να τε
θούν στην εφεδρεία περίπου
14.000 άτομα. Ωστόσο, στο οικο
νομικό επιτελείο υπολογίζουν ό

τι μπορεί να υπάρξουν και φορείε
που δεν θα ανταποκριθούν στο ακριβέε αυτό ποσοστό μείωσηε. Θε
ωρούν, όμωε, ωε βάση τηε μείω
σηε το 5% (τουλάχιστον 10.000 ά
τομα).
Το πλεονάζον προσωπικό θα ε
νταχθεί στο καθεστώε τηε εργασιακήε εφεδρείαε. Δηλαδή, ο κά
θε εργαζόμενοε θα λαμβάνει για
ένα χρόνο το 60% του βασικού του
μισθού. Από τη στιγμή που στο
διάστημα αυτό δεν έχει βρει δου
λειά στον ιδιωτικό τομέα, τότε στη
λήξη του έτουε θα απολύεται. Κά
τι που ξεκαθάρισε χθεε και ο κ. Βε
νιζέλοε, ο οποίοε σημείωσε πωε
στο διάστημα του ενόε έτουε θα
υπάρχουν δυνατότητεε επανεκπαίδευσηε και επανακατάρτισηε
και όσοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση θα πρέπει να διανύσουν
επωφελώε αυτό το διάστημα.
Με τον τρόπο αυτό η κυβέρ
νηση θα επιδιώξει να μειώσει πε
ραιτέρω το μισθολογικό κόστοε,
με τον κ. Βενιζέλο να σημειώνει
ότι από την εφαρμογή τηε εργασιακήε εφεδρείαε και το νέο μι
σθολόγιο το δημοσιονομικό όφελοε θα είναι πολλαπλάσιο από αυ
τό που έχει υπολογίσει η τρόικα.
Ομωε, η πίεση τηε τρόικαε για
την προώθηση των διαρθρωτικών
αλλαγών και την κάλυψη του
δημοσιονομικού «κενού» ύψουε
1,7 δισ. ευρώ φέτοε, καθώε και το
αρνητικό περιβάλλον που έχει δια
μορφωθεί διεθνώε για την Ελλά
δα, αναγκάζει την κυβέρνηση
να επισπεύσει κι άλλο τιε διαδικασίεε. Ετσι, θα ζητήσει από
τουε ίδιουε τουε φορείε να προ
χωρήσουν άμεσα στη μείωση
του πλεονάζοντοε προσωπικού
τουε, για να προχωρήσει γρήγο
ρα η διαδικασία τηε εργασιακήε
εφεδρείαε και να μην «κολλήσει»
στη συγκέντρωση των στοιχείων,
στην επεξεργασία τουε.
Πάντωε, το μέτρο τηε εργασιακήε εφεδρείαε δεν θα αφορά
τουε υπαλλήλουε του στενού δη
μόσιου τομέα (όπωε τα υπουργεία),
αλλά και τουε μόνιμουε υπαλλή
λουε του κράτουε.

Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Δραστικές περικοπέε στα «ρετιρέ» των μισθών των δημοσίων

Τα νέα μέτρα ελήφθησαν υπό το βάρος της πίεσης της τρόικας, καθώς είναι προφανές ότι η προσπάθεια που
ξεκίνησαν ο κ. Γ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος για «επαναδιαπραγμάτευση» με τους δανειστές της χώρας, ώ
στε λόγω της βαθύτερης ύφεσης να υπάρξει απόκλιση στον στόχο του ελλείμματος για το 2011, έπεσε στο κενό.

Συγχωνεύσεις - Καταργήσεις

Επισπεύδονται και διευρύνονται
Την επίσπευση των καταργήσεων

και συγχωνεύσεων των φορέων
του Δημοσίου αποφάσισε χθεε η
κυβέρνηση, με στόχο να προκό
ψει δημοσιονομικό όφελοε εντόε
του 2011. Βάσει Μνημονίου, το
πρόγραμμα αναδιάρθρωσηε των
φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα αναμενόταν να υλοποιηθεί
εντόε των επόμενων 9 μηνών, ό
πωε δήλωσε χθεε ο υπουργόε Οι
κονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε.
Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφά
σισε χθεε να προχωρήσει άμεσα
το πρόγραμμα αυτό και ό,τι είχε
σχεδιαστεί θα «γίνει τώρα, στιε
προσεχείε εβδομάδεε», όπωε δή

λωσε ο κ. Βενιζέλοε. Επίσηε, δι
ευκρίνισε ότι οι καταργήσειε - συγχωνεύσειε - συνενώσειε δεν θα α
φορούν μόνο στουε οργανισμούε
του Δημοσίου που αναφέρονται
στο Μεσοπρόθεσμο, αλλά θα προ
χωρήσει για όλουε τουε φορείε
που δεν έχουν λόγοε ύπαρξηε με
την άμεση προώθηση όλων των
απαραίτητων Κοινών Υπουργι
κών Αποφάσεων.
Στο Μ νημόνιο, προβλέπεται η
άμεση κατάργηση των ΚΕΔ, ΕΤΑ,
ΟΔΔΥ, Εθνικού Ιδρύματοε Νεότηταε, ΕΟΜΜΕΧ και ΙΓΜΕ, καθώε
και η συγχώνευση των ΟΣΚ, «Θέμιε Κατασκευαστική Α.Ε.», ΔΕΠΑ-

ΝΟΜ και ΕΘΙΑΓΕ με ΔΗΜΗΤΡΑ.
Την ίδια ώρα, ο κ. Βενιζέλοε α
ναφέρθηκε και στην εφαρμογή του
μητρώου ανάληψηε υποχρεώσεων
των φορέων τηε γενικήε κυβέρ
νησηε και την πλήρη ενεργοποί
ησή του. Στόχοε του μητρώου εί
ναι ο έλεγχοε των υποχρεώσεων
των φορέων τηε γενικήε κυβέρ
νησηε για να υπάρχει σαφήε ει
κόνα τού τι χρωστάει ο καθέναε
και να μην προκύπτουν υποχρεώσειε που δεν είχαν υπολογιστεί.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι «όποιοε
δεν τιε δηλώνει, θα παύει να επι
χορηγείται» και να πληρώνει μισθούε και άλλεε δαπάνεε.

Κλειστά επαγγέλματα

Αρση κάθε περιορισμού και ανατροπές σε όσα είχαν «ρυθμιστεί»
Αμεσο και πλήρεε άνοιγμα όλων

στο 15% -που περιγράφεται στιε
υποχρεώσειε τηε χώραε μαε προε
την τρόικα για το 2012- αποτελούν
τα δύο σημεία που θα μπορούσε
το υπουργείο Υγείαε να «παρέμβει» άμεσα στο πλαίσιο του «ανοίγματοε» του επαγγέλματοε
των φαρμακοποιών, το οποίο επιχειρήθηκε με νόμο που ψηφί
στηκε τον Φεβρουάριο, αλλά έ
μεινε στη μέση.

των «κλειστών επαγγελμάτων» εί
ναι η κατεύθυνση του χθεσινού
υπουργικού συμβουλίου, όπωε
ανακοίνωσε ο υπουργόε Οικονο
μικών κ. Ευ. Βενιζέλοε. Μάλι
στα, η κυβερνητική απόφαση α
φορά όχι μόνο άμεσεε νομοθετικέε τομέε στα επαγγέλματα που
δεν είχε θεσπισθεί το άνοιγμά
τουε, αλλά και νέα ανατροπή σε

Σημεία τριβήβ

Υπό επανεξέταση
όσα αποφασίστηκαν
για φαρμακοποιούς,
δ' φόρους,
συμβολαιογράφους.
κλάδουε που είχαν «ρυθμιστεί»
προ ολίγων μηνών. «Οπου υ
πάρχουν νομοθετημένεε προθεσμίεε μακρινέε, αυτέε έρχονται
τώρα!» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Βενιζέλοε. «Οπου υπάρχουν κε
νά ή αμφιβολίεε σε σχέση με το
άνοιγμα των κλειστών επαγγελ
μάτων θα κλείσουν. Προκειμένου
να δώσουμε προσδοκία και προ
οπτική στουε νέουε ανθρώπουε»,
σημείωσε.
Ο υπουργόε Οικονομικών είπε
ότι είναι ζήτημα των αρμόδιων υ
πουργείων να παρέμβουν και να
εξειδικεύσουν (αναφέρθηκε στα

Το ύψος της εισφοράς που καλείται να καταβάλει κανείς για την έκδοση νέας άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσης
μειώνεται σταδιακά ώστε από τον Ιούλιο του 2013 να είναι μηδενικό. Τώρα είναι πιθανό να μηδενιστεί άμεσα.

υπουργεία Δικαιοσύνηε, Μετα
φορών και Υγείαε), αλλά ξεκαθά
ρισε ότι η κυβερνητική κατεύ
θυνση είναι η άρση κάθε περιο
ρισμού. Οσον αφορά το ζήτημα
του χρόνου, ήταν σαφήε: τώρα,
και μάλιστα με ύφοε που σήμαινε... χθεε. Για παράδειγμα, τόνι
σε ότι «προθεσμίεε που έφταναν
μέχρι το 2013 δεν θα αφήσουμε
να εξαντληθούν».

*

Μέχρι το 2013, για παράδειγμα,
έφτανε η τριετήε μεταβατική περίοδοε στον χώρο των φορτηγών
και βυτιοφόρων δημόσιαε χρήσηε.
Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφί
στηκε πριν από ένα χρόνο, στη
διάρκεια τηε τριετίαε αυτήε το ύ
ψοε τηε εισφοράε που καλείται να
καταβάλει κανείε στο Δημόσιο για
την έκδοση νέαε άδειαε φορτηγού
Δ. X . μειώνεται σταδιακά ώστε α

I

πό τον Ιούλιο του 2013 να είναι
μηδενικό. Από τον περασμένο Ια
νουάριο το κόστοε έκδοσηε νέαε
άδειαε έχει μειωθεί κατά 30%.
Η απελευθέρωση του ωραρίου
λειτουργίαε των φαρμακείων το
Σάββατο και το απόγευμα τηε Δευτέραε και τηε Τετάρτηε και η μεί
ωση του ποσοστού κέρδουε των
φαρμακοποιών από το 35% για τα
φάρμακα ευρείαε κυκλοφορίαε

γ·

Στο υπουργείο Δικαιοσύνηε
εκκρεμεί το ζήτημα του ανοίγματοε του επαγγέλματοε του συμ
βολαιογράφου. Οι εκπρόσωποι
των 3.200 συμβολαιογράφων υ
ποστηρίζουν ότι «ο συμβολαιογράφοε δεν είναι ελεύθεροε επαγγελματίαε, αλλά άμισθοε δημόσιοε λειτουργόε». Αλλά και
στον χώρο των δικηγόρων σημείο
τριβήε αποτελεί η κατάργηση
των ελάχιστων αμοιβών για τουε
δικηγόρουε.
Στην περίπτωση των μηχανι
κών η ελάχιστη (κατώτατη) α
μοιβή τουε έχει καταργηθεί, αλ
λά ταυτόχρονα έχει... παραμείνει
κιόλαε, με την ονομασία «νόμιμη
αμοιβή». Ταυτόχρονα, τα τρία
προεδρικά διατάγματα που θα έ
πρεπε να έχουν εκδοθεί για να ο
λοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγματοε του επαγγέλματοε του μη
χανικού δεν έχουν προχωρήσει.

υπαλλήλων με την άμεση εφαρμογή του ενιαίου μισθολο
γίου και χωρίε το «τέχνασμα» τηε προσωπικήε διαφοράε που
είχε «εφευρεθεί» για κρίσιμεε κατηγορίεε κλάδων, κατάρ
γηση πλήθουε επιδομάτων, σύνδεση βαθμού και αποδοχών,
μείωση κατά 50% των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και
έργου και αναδιάταξη όλων των εργαζομένων του Δημοσί
ου -που πλέον θα λέγονται κρατικοί υπάλληλοι, στη λογι
κή του εξορθολογισμού του ανθρώπινου δυναμικού- είναι
οι ρυθμίσειε στο πεδίο του δημοσίου τομέα, για τιε οποίεε
είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση έναντι τηε τρόικαε. Ο υπουρ
γόε Οικονομικών υιοθέτησε επί τηε ουσίαε, μετά το «βέτο»
που έθεσε η τρόικα στο θέμα του μισθολογίου, τιε διατάξειε
που εμπεριείχε το σχέδιο Παπακωνσταντίνου - Ραγκούση
επεκτείνοντάε τεε σε ΔΕΚΟ και OTA. Ο κ. Ευάγγ. Βενιζέλοε
μίλησε για «οριστικέε αποφάσειε», λέγονταε εμφαντικά ό
τι θα υπάρχει πλέον έναε μισθόε για όλουε τουε εργαζομένουε του Δημοσίου με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια
εργασίαε. Οι προσωπικέε διαφορέε στουε μισθούε «αντι
καθίστανται» σε έναν βαθμό, Ενας μισθός
από τα πριμ παραγωγικότηταε για όλους, μείωση
και ανταγωνιστικότηταε για ο
κατά 50%
ποιαδήποτε θέση ευθύνηε
και όχι μόνο για διευθυντέε, των συμβασιούχων.
και θα συμφωνείται ξεχωριστά
για κάθε υπάλληλο ανάλογα με τα αποτελέσματα τηε εργασίαε
του. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, θα αποτελέσει κίνητρο στον δημόσιο υπάλληλο να αποδίδει. Η εξαγγελθείσα προσωπική διαφορά, όπωε είπε, δεν μπορεί να δια
τηρηθεί και θα υπάρχει υπό προϋποθέσειε «σύμβαση αποτελεσματικότηταε», με την οποία όσοι υπάλληλοι έχουν καλέε επιδόσειε θα αμείβονται επιπλέον.
Οι αλλαγέε στον στενό δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την καθιέρωση του θεσμού του «κρατικού
υπαλλήλου» (υπουργεία, δικαστικοί, εκπαιδευτικοί, σώμα
τα ασφαλείαε), ώστε να υπάρξει εξορθολογισμόε του δυ
ναμικού ανάμεσα σε υπηρεσίεε με πλεονάζον προσωπικό
και άλλεε νευραλγικέε με σοβαρέε ελλείψειε. Οι υπάλληλοι
θα ανήκουν στο κράτοε και θα είναι ευέλικτη η μετακίνη
σή τουε σε κάθε φορέα του Δημοσίου.
Ο κ. Βενιζέλοε αναφέρθηκε και στιε παρεμβάσειε που έ
χουν ήδη θεσμοθετηθεί για τη μείωση του δημοσιονομικού
κόστουε, όπωε ο περιορισμόε των προσλήψεων (1 πρόσληψη
για 10 αποχωρήσειε για το 2011 - από το 2012,1 προε 5),
η μείωση κατά 50% των συμβασιούχων ορισμένου έργου
και χρόνου και η καθιέρωση τηε εναλλακτικήε απασχόλησηε με εθελοντικέε άδειεε από Δημόσιο πενταετούε διάρκειαε, άνευ αποδοχών. Ηδη, οι προσλήψειε στο Δημόσιο γί
νονται με το σταγονόμετρο, και μόνο σε περίπτωση έκτακτηε ανάγκηε κι αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα.

ΑΠΟΨΗ

Η εφαρμογή
των αυτονόητων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ*

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε το αυτονόητο. Να τι

μήσει τη ν υπογραφή του, δηλαδή να εφαρμόσει ό,τι υποσχέθηκε να κάνη με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Πολ
λοί όμωε αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να μεσολαβήσει αυ
τή η καθυστέρηση, να αποχωρήσει η τρόικα με τον τρό
πο που αποχώρησε, να εκτοξευτούν τα περιθώρια δα
νεισμού σε πρωτοφανή επίπεδα και να ακολουθήσει μπα
ράζ προειδοποιητικών δηλώσεων αξιωματούχων τηε Ευρωζώνηε ότι αν δεν υλοποιηθεί το πρόγραμμα θα στα
ματήσει η χρηματοδότηση. Πρέπει να αντιληφθούμε ό
τι οι πρωθυπουργοί των χωρών-μελώ ν τηε Ευρωζώνηε,
που αποφάσισαν την παροχή χρηματοδοτικήε βοήθειαε
προε την Ελλάδα, λογοδοτούν και αυτοί στα δικά τουε κοι
νοβούλια και στην κοινή τουε γνώ μη. Τουε τελευταίουε
μήνεε, η κατάσταση στην Ιρλανδία βελτιώνεται και στην
Πορτογαλία το πολιτικό σύστημα λαμβάνει αποφάσειε σε
πνεύμα συναίνεσηε. Η δη, τα επιτοκιακά περιθώρια δα
νεισμού τηε Ελλάδαε, ενώ μετά την 21η Ιουλίου είχαν προ
σεγγίσει αυτά τηε Ιρλανδίαε και τηε Πορτογαλίαε, τιε τέλευταίεε εβδομάδεε έχουν ανοίξει επικίνδυνα. Αυτή η ε
ξέλιξη αντανακλά την αίσθηση που υπάρχει στιε αγορέε,
αλλά και στην κοινή ευρωπαϊκή γνώμη, ότι η Ελλάδα δεν
μπορεί να εφαρμόσει τιε αναγκαίεε μεταρρυθμίσειε για
να βγει από τον φαύλο κύκλο του χρέουε και τηε ύφεσηε.
Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι το μο
ναδικό στην Ευρωζώνη και ότι, χωρίε δραστικέε αποφάσειε προε την κατεύθυνση ενοποίησηε τηε πολιτικήε χρέ
ουε, η Ευρωζώνη δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Ομωε, ε
άν η Ελλάδα συνεχίσει να δείχνει αδυναμία να εφαρμό
σει τα αυτονόητα, η συμμετοχή τηε στη συμμαχία όλων
εκείνων των χωρών που επιδιώκουν, και λογικά, την έκ
δοση ευρωομολόγου αδυνατεί σημαντικά.
* Καθηγητής ίου Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός διευθυντής του Ι0ΒΕ
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Σε τρεις εβδομάδες το νέο φορολογικό
Θα υιοθετεί νέο μοντέλο συλλογής και απόδοσης φόρων και δραστικές περικοπές στις φοροαπαλλαγές - Τα επικρατέστερα σενάρια
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σε τρεις εβδομάδεβ θα ανακοινωθεί από την κυ

βέρνηση το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα το ο
ποίο θα προβλέπει μεταξύ άλλων νέο «μοντέ
λο» συλλογήε και απόδοσηε φόρων, καθώε και
δραστικέε περικοπέε στιε φοροαπαλλαγέε. Ο αντιπροέδροε τηε κυβέρνησηε και υπουργόε Οιινομικών Ευ. Βενιζέλοε ανέφερε χθεε ότι το
νέο φορολογικό σύστημα θα-αντικαταστήσει αδικίεε και ανισότητεε, ενώ σημείωσε ότι αν δεν
υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί θα παραμεί
νουμε εγκλωβισμένοι στην αδυσώπητη μάχη τηε
παραοικονομίαε και τηε φοροδιαφυγήε, η πε
ριστολή τηε οποίαε θα κρίνει σε σημαντικό βαθ

μό αν θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστέε. σφαλιστικέε εισφορέε, οι φοροαπαλλαγέε για τιε πάντωε η κυβέρνηση να έχει ανοίξει τα χαρ
4. Διορθώσειε θα γίνουν και στα τέλη κυΜέχρι σήμερα το οικονομικό επιτελείο έχει δει γονικέε παροχέε και κληρονομιέε ακινήτων, οι εκ- τιά τηε. Βέβαια, ο υπουργόε Οικονομικών είχε κλοφορίαε, ενώ σχεδιάζεται η κατάργηση φό
πάνω από 65 φορείε που έχουν καταθέσει τιε πτώσειε δαπανών για επιχειρήσειε. Οι περικοπέε δηλώσει παλαιότερα ότι η ιδιωτική ακίνητη πε ρου πολυτελείαε στα ακριβά αυτοκίνητα.
προτάσειε τουε και τα επικρατέστερα σενάρια θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τα σενάρια που ε ριουσία ανέρχεται σε 400 δισ. ευρώ, με το Δη
5. Ενα από τα θέματα που απασχολεί το οι
που φαίνεται να εξετάζει η ηγεσία που υπουρ πεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο από τα ει μόσιο να έχει ελάχιστα έσοδα από αυτήν.
κονομικό επιτελείο, κατόπιν των ισχυρών α
γείου Οικονομικών είναι τα εξήε:
σοδήματα ύψουε 30.000 ευρώ και θα καταργού3.
Σημαντικέε αλλαγέε θα επέλθουν και γιαντιδράσεων τηε αγοράε, είναι αυτό του ΦΠΑ. Τα
1.
Περικοπή των εκπτώσεων φόρου για τιε χα-νται για όσουε έχουν εισοδήματα άνω των τουε ελεύθερουε επαγγελματίεε. Το οικονομι σενάρια που επεξεργάζονται είναι πολλά και σε
μηλέε εισοδηματικέε τάξειε και πλήρη κατάργησή 60.000 - 70.000 ευρώ.
κό επιτελείο θα θεσπίσει κριτήρια για τον έμ κάθε περίπτωση θα προκριθεί αυτό που θα «μπο
τουε για τα υψηλά εισοδήματα. Το κόστοε του προ
2.
Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 23% στιε νε-μεσο προσδιορισμό των εισοδημάτων περίπου ρεί να σηκώσει» ο προϋπολογισμόε. Το ι
ϋπολογισμού ανέρχεται ετησίωε στα 8 δισ. ευρώ όδμητεε κατοικίεε για να κινηθεί η κτηματα 800.000 ελεύθερων επαγγελματιών και επιτη- κρατέστερο προβλέπει τη μείωση του ανώτα
και πρόθεση τηε κυβέρνησηε είναι να περιορι- γορά. Ωστόσο, φαίνεται να επενέρχεται το χαρ δευματιών. Τα εισοδήματα θα προσδιορίζονται του συντελεστή 23% στο 20%, που θα οδηγή
σθεί σταδιακά στα 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πλη- τόσημο στα μισθώματα των κατοικιών (είχε κα- από το είδοε τηε επαγγελματικήε δραστηριό- σει σε μειώσειε τιμών σε διάφορα προϊόντα και
ροφορίεε επανεξετάζονται οι εκπτώσειε δαπανών ταργηθεί το 2008). Ταυτόχρονα σχεδιάζεται να τηταε, την περιοχή τηε επαγγελματικήε εγκα- υπηρεσίεε όπωε για παράδειγμα εστίαση, καύ
για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι τό αυξηθεί η φορολογία στα ακίνητα, ενώ εξετά τάστασηε και τα τετραγωνικά αυτήε, τιε αμοι- σιμα, ένδυση και υπόδηση, καθώε και τουε λοκοι στεγαστικών δανείων, τα ασφάλιστρα, οι α- ζονται αλλαγέε στον φόρο μεταβίβασηε χωρίε βέε του προσωπικού και τον αριθμό τουε.
γαριασμούε κινητήε και σταθερήε τηλεφωνίαε.

Ιδιωτικοποιήσεις

ταξί

Αρχίζει άμεσα
δουλειά το Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων

Αδειες μόνο
σε εταιρείες
με 15 - 40.000 ευρώ

'"’ου ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Επιτάχυνση του προγράμματοε ιδιωτικοποιήσεων και προσήλωση
στουε ποσοτικούε στόχουε του υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Ο κ. Βενιζέλοε ανέφερε ότι σήμερα μεταφέρονται στο Ταμείο Αξιοποίησηε Ιδιωτικήε Περιουσίαε του Δη
μοσίου (Ταμείο Ιδιωτικοηοιήσεων),
μια σειρά δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων προε πώληση. Η δια-

Μεταφέρεται σήμερα
σειρά δημόσιων
περιουσιακών στοιχεί
ων, ώστε να επιτευχθεί
ο στόχος του 2011.
δικασία αυτή έχει καθυστερήσει
εδώ και δύο μήνεε, παρά το γεγονόε ότι το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων θα έπρεπε αυτή τη περίο
δο να υλοποιεί μια αποκρατικο
ποίηση ανά εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, με
ταξύ των περιουσιακών στοιχεί
ων που μεταφέρονται στο Ταμείο
Ιδιωτικοηοιήσεων συγκαταλέγεται
το δικαίωμα επέκτασηε τηε υφιστάμενηε άδειαε του ΟΠΑΠ, το δι
καίωμα επέκτασηε τηε σύμβασηε

παραχώρησηε του ΔΑΑ, οι άδειεε
διαχείρισηε των νέων παιγνιομηχανών (ΥΕΓε) του ΟΠΑΠ, το δι
καίωμα ανανέωσηε/εκχώρησηε
αδειών κινητήε τηλεφωνίαε, τα με
ρίδια του δημοσίου σε ΔΕΠΑ και
ΕΛΠΕ και η πρώτη δέσμη 100 α
κινήτων που προβλέπονται στο με
σοπρόθεσμο. Ο κ. Βενιζέλοε δεν
διευκρίνισε αν μέσα στα ακίνητα
αυτά είναι και το Ελληνικό, παρόλο
που το σχέδιο που εκπόνησε το
Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων το περιελάμβανε, με στόχο τη διεξα
γωγή του σχετικού διαγωνισμού
στιε αρχέε του 2012.
Ο υπουργόε Οικονομικών, σε α
ντίθεση με προγενέστερεε δηλώσειε του, όπου αφήνονταν να εν
νοηθεί ότι οι στόχοι του μεσο
πρόθεσμου μπορεί και να μην ε
πιτευχθούν στο 100%, χθεε δεν ά
φησε κανένα περιθώριο για μη ε
πίτευξη των αριθμητικών στόχων.
Τόσο στιε δημόσιεε δηλώσειε του
όσο και σε εκείνεε που πραγμα
τοποίησε στη Διαρκή Επιτροπή Οι
κονομικών Υποθέσεων τηε Βουλήε, εμφανίσθηκε άτεγκτοε. «Οι
ιδιω τικοποιήσει, οι αριθμητικοί
στόχοι του 2011 θα καλυφθούν»,
είπε χαρακτηριστικά και δικαιο
λόγησε την αναγκαιότητα επίτευξηε αναφέρονταε ότι, «όταν
δανειζόμαστε 220 δισ. ευρώ είναι

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Ειδική μέριμνα για τιε λιγότερο ευνοημένεε κατηγορίεε του
κλάδου των αυτοκινητιστών ταξί προβλέπει, μεταξύ άλλων,
το σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση του επαγγέλματοε,
που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργόε Μ ε
ταφορών κ. Γ. Ραγκούσηε, ενώ γίνεται σαφήε προσπάθεια
ενίσχυσηε των επαγγελματιών μέσω κινήτρων για αντι
κατάσταση του στόλου. Παράλληλα, ο κλάδοε θα πρέπει να
οργανωθεί σε εταιρείεε, καθώε δικαίωμα χορήγησηε άδειαε θα υπάρχει μόνο σε εταιρείεε (ΕΠΕ και Α.Ε.). Συγκεκρι
μένα, προβλέπονται φορολογικέε ελαφρύνσειε για τουε ιδιοκτήτεε ταξί που απέκτησαν άδεια παροχήε υπηρεσιών
(ΑΠΥ) ταξί τα τελευταία 3 έωε 7 χρόνια. Οι κάτοχοι μισήε
άδειαε θα μπορούν να αποκτήσουν ολόκληρη άδεια (ΑΠΥ)
ταξί χωρίε να καταβάλουν το παράβολο.
Το ύψοε του διοικητικού τέλουε, το οποίο θα οριστικοποπιθεί μετά την ολοκλήρωση τηε διαβούλευσηε, θα α
νέρχεται σε 15.000 έωε 40.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα και
σε 5.000 έωε 10.000 ευρώ για μοτοσικλέτεε. Για την από
κτηση κάθε επιπλέον οχήματοε θα πρέπει να χορηγείται
νέα ΑΠΥ, με την καταβολή του ανάλογου παράβολου (80%
τηε αξίαε του αρχικού). Η ΑΠΥ θα ανανεώνεται κάθε 3 έ
τη και δεν θα μεταβιβάζεται. Αυτή θα επιστρέφεται στο κράτοε σε περίπτωση λήξηε χρήσηε τηε ή μη ανανέωσηε. Πα
ράλληλα, οι κάτοχοι αδειών και οι νυν οδηγοί θα χρημα
τοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ με συνολικά 50 εκατ, ευρώ για
αγορά νέου οχήματοε ή αναβάθμιση του υφισταμένου, με
ποσό που δεν θα ξεπερνά τα 100.000 ευρώ ανά άδεια. Στόχοε είναι ο περιορισμόε των αντιδράσεων μέσω τηε επιδότησηε για ανανέωση του στόλου. Ιδιαίτερεε αντιδράσειε,
στον κλάδο, αναμένεται να προκαλέσει η απόφαση για 10%
- 20% μείωση κομίστρου, το
οποίο θα συνεχίσει να κα
θορίζεται από το κράτοε.
Επιδότηση για
Διαμορφώνεται μια νέα α
ανανέωση
γορά, αυτή τηε ειδικήε μίσθωσηε που θα αφορά οχή του στόλου, μείωση
ματα έωε 9 θέσεων. Η κρά
κομίστρου 10 τηση για την υπηρεσία θα γί
20% και νέα αγορά
νεται μέσω τηλεφώνου ή
Διαδικτύου και η διαπραγ
με οχήματα
μάτευση του κομίστρου θα εί
ειδικής μίσθωσης.
ναι ελεύθερη. Τα ειδικήε μίσθωσηε οχήματα δεν θα
μπορούν να επιβιβάζουν πελάτεε από τον δρόμο, ενώ δεν
θα έχουν περιορισμό έδραε και θα μπορούν να κινούνται
πανελλαδικά. Σε αυτή την κατηγορία θα υπαχθούν και μοτοσικλέτεε δημόσιαε χρήσηε. Κάθε νέο όχημα ειδικήε μίσθωσηε ή ταξί θα είναι αντιρρυπαντικήε τεχνολογίαε (ΕυΐΙΟ
5 κατ’ ελάχιστον) και θα διαθέτει υποχρεωτικά πρόσβαση
στο Διαδίκτυο και την τηλεόραση.
Τα νέα ταξί θα φέρουν διακριτική, φωτιζόμενη πινακί
δα, μεγαλύτερου μεγέθουε από την υπάρχουσα και λωρί
δα διαφορετικού χρώματοε για να ξεχωρίζουν. Οδηγοί και
ιδιοκτήτεε θα περνούν ειδικά σεμινάρια, μεταξύ άλλων εκμάθησηε αγγλικών και ελληνικών για τουε αλλοδαπούε.
Τον έλεγχο τηε λειτουργίαε τηε αγοράε και τη διασφά
λιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού για την αποφυ
γή καρτέλ θα αναλάβει παρατηρητήριο που θα παρακο/
ή
και τη ροή απόδοσηε των νέων αδειών. Τα μέλη του , ,αρατηρητηρίου θα καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγω
νισμού τυχόν παρατυπίεε. Παρέχεται επίσηε η δυνατότη
τα μετατροπήε οχημάτων ειδικήε μίσθωσηε (9θέσια ταξί)
ώστε να εξυπηρετούν ΑμΕΑ. Δεν θα υπάρχει γεωγραφικόε
περιορισμόε στην έκδοση νέων αδειών, παρά μόνο σε περιοχέε για τιε οποίεε υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη (ακριτικέε, νησιωτικέε περιοχέε). Τέλοε, στην ιστοσελίδα του
υπ. Υποδομών θα πρέπει να αναρτώνται οι ιστοσελίδεε ό
λων των εταιρειών με δυνατότητα αποστολήε καταγγελιών.
Ορίζεται μεταβατική περίοδοε 3 ετών για τουε κατόχουε α
δειών ώστε να προχωρήσουν σε σύσταση εταιρειών.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μειαφέρονται στο Ταμείο Ιδιωτικοηοιήσεων συγκαταλέγεται το δικαί
ωμα επέκτασης της υφιστάμενης άδειας του ΟΠΑΠ.

το λιγότερο να μπορούμε εμείε να
συνεισφέρουμε μέχρι το 2014 με
28 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα
των αποκρατικοποιήσεων».
Κατά τον κ. Βενιζέλο, πλέον οι
χαμηλέε αποτιμήσειε των περι
ουσιακών στοιχείων δεν συνιστούν πρόβλημα. Οπωε χαρα
κτηριστικά ανέφερε, «υπάρχουν
μηχανισμοί ενσωμάτωσηε μελ
λοντικών υπεραξιών», ενώ ακόμη
«υπάρχουν και πάρα πολλά προ
γράμματα ιδιωτικοποιήσεων που
δεν συνδέονται με το χρηματι
στήριο».

Την κατ’ ουσίαν αλλαγή πλεύσηε τηε κυβέρνησηε σε σχέση με
τιε ιδ ιω τικ ο π ο ιή σ ει, γνωστο
ποίησε ο ίδιοε ο υπουργόε Οικο
νομικών στον διευθύνοντα σύμ
βουλο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων κ. Κ. Μητρόπουλο σε συ
νάντηση που είχε μαζί του χθεε.
Ο τελευταίοε καλείται τώρα να
«βγάλει τα κάστανα από τη φω
τιά», καθώε για πολλούε η δίμηνη καθυστέρηση που σημειώθη
κε μέχρι σήμερα είναι ίσωε δυ
σαναπλήρωτη.
Πάντωε, στελέχη του Ταμείου

Ιδιωτικοποιήσεων χαρακτήριζαν
χθεε θετικέε τιε εξαγγελίεε του κ.
Βενιζέλου, αρκεί βεβαίωε να υ
λοποιηθούν και να μην υπάρξουν
νέεε καθυστερήσειε.
Από την άλλη πλευρά, στελέχη
του υπ. Οικονομικών, αμφισβη
τούσαν τον στόχο των εσόδων 5
δισ. ευρώ από αποκρατικοποιή
σ ε ι μέχρι το τέλοε του έτουε, αλ
λά σημείωναν ότι οποιοδήποτε βή
μα μπροστά προσθέτει αξιοπιστία,
ενώ οποιαδήποτε άλλη καθυστέ
ρηση αφαιρεί αξιοπιστία από τη
χώρα.

Αγορά εργασίας

Ενίσχυση των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων
Τ η ς ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Τη συνέχιση και επιτάχυνση των

θεσμικών αλλαγών στιε εργασιακέε σχέσειε και την αγορά εργασίαε, προκειμένου να διευρυνθεί η νόμιμη ευελιξία, απο
φάσισε χθεε το υπουργικό συμ
βούλιο, εγκρίνονταε την εισήγη
ση του υπουργού Εργασίαε κ. Γ.
Κουτρουμάνη. Η βασικότερη αλ
λαγή, η οποία αποτελεί και δέ
σμευση προε την τρόικα, είναι η
ενίσχυση του νεοσύστατου θε
σμού των ειδικών επιχειρησιακών
υμβάσεων με τιε οποίεε μπορεί
να γίνει συντεταγμένα η μείωση
των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
και η υποβάθμιση των κλαδικών
συμβάσεων.
Με στόχο την αύξηση των ε-

Μέσα στο επόμενο
δεκαήμερο θα ανακοι
νωθεί ο νέος κατάλογος
για τα βαρέα και ανθυ
γιεινά επαγγέλματα.
πιχειρησιακών συμβάσεων σε επιχειρήσειε με μικρό αριθμό ερ
γαζομένων (18 και κάτω) χωρίε
σωματεία, το υπουργείο Εργασίαε
και Κοινωνικήε Ασφάλισηε θα
προωθήσει ρύθμιση που θα πε
ριορίζει ακόμη περισσότερο τον
ρόλο των κλαδικών αντιπροσω
πευτικών οργανώσεων (ομο
σπονδιών) στη συλλογική δια
πραγμάτευση. Σύμφωνα με πληροφορίεε, θα δοθεί η δυνατότη

τα στιε μικρέε επιχειρήσειε να συ
νάπτουν ειδικέε συμβάσειε με «ενώσειε προσώπων» οι οποίεε
μπορεί να αποτελούνται ακόμη
και από 3 άτομα. Μ ε αυτόν τον
τρόπο επτχειρείται να ξεπεραστεί
ο χαμηλόε ρυθμόε αύξησηε των
συμβάσεων (έχουν υπογράφει
μόλιε 10 στο σύνολο τηε χώραε),
καθώε δεν θα χρειάζεται πλέον η
συναίνεση των κλαδικών οργα
νώσεων. Θεωρητικά εάν προχω
ρήσει η ρύθμιση θα επηρεα
στούν άρδην -σε ό, τι αφορά το
εργατικό κόστοε- οι συνθήκεε του
ανταγωνισμού και θα υποβαθμι
στεί εντελώε και ο ρόλοε των με
γάλων εργοδοτικών οργανώσεων.
Ταυτοχρόνωε, για την επίτευ
ξη τηε ευελιξίαε μισθών θα διευ
κολυνθούν και οι παρεμβάσειε σε

τοπικό επίπεδο (κατά τα πρότυ
πα των παλαιών Συμφώνων Απασχόλησηε) έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα χαμηλήε μισθολογικήε ταχύτηταε σε περιοχέε που έ
χουν πληγεί από την κρίση.
Μια δεύτερη παρέμβαση -για
την οποία όμωε υπάρχουν ακόμη
αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία- α
φορά «την εξισορρόπηση ασφα
λιστικών και φορολογικών επι
βαρύνσεων» (κατά τη ρήση του
υπουργού Οικονομικών κ. Ευαγ.
Βενιζέλου) με τη δημιουργία ενι
αίου φορέα φόρων και ασφαλι
στικών εισφορών με επίκεντρο το
ΚΕΠΥΟ.
Η κυβέρνηση φέρεται να εξε
τάζει σοβαρά παρεμβάσειε μείωσηε ή αύξησηε τηε επιβάρυνσηε
που προκαλείται από φόρουε και

εισφορέε σε επιχειρήσειε ανάλο
γα με το εάν είναι εντάσεωε εργασίαε ή όχι.
Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον
περίφημο κατάλογο των Βαρέων
και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ). Η διαδι
κασία έχει ολοκληρωθεί και ανα
μένεται μέσα στο επόμενο δε
καήμερο να αποσαφηνιστεί πλήρωε ποια επαγγέλματα και ποιεε
ειδικότητεε θα εξαιρεθούν από
την ασφάλιση με το ειδικό καθεστώε. Ηδη είναι γνωστό ότι από
την ασφάλιση σε ΒΑΕ θα εξαιρε
θούν όλοι όσοι απασχολούνται
στον διοικητικό τομέα επαγγελ
μάτων υψηλήε επικινδυνότηταε.
Ολεε οι ρυθμίσειε θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου για την
κοινωνική οικονομία που έχει
κατατεθεί στη Βουλή.

Υγεία

Οπισθεν Λοβέρδου για το όριο συνιαξιοδόιησης των γιατρών του ΕΣΥ
Γ η ς ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Δεν αλλάζουν
οι ρυθμίσεις για
τα ιδιωτικά ιατρεία
των πανεπιστημιακών.

Χωρίς αλλαγέε στα σημεία που α

φορούν τα ιδιωτικά ιατρεία των
γιατρών του ΕΣΥ και τη συμμε
τοχή ιδιωτών γιατρών στην ο
λοήμερη λειτουργία των νοσοκο
μείων, παρουσιάστηκε χθεε σε
«δεύτερη ανάγνωση» στο υπουρ/ικό συμβούλιο το σχέδιο νόμου
του υπουργείου Υγείαε για την α
ναδιάρθρωση του χώρου τηε Υγείαε και Πρόνοιαε. Πληροφορίεε ω
στόσο αναφέρουν ότι ο υπουργόε
Υγείαε κ. Ανδρέαε Λοβέρδοε προτίθεται να προχωρήσει στην α
πόσυρση τηε διάταξηε για την αύ
ξηση των ορίων ηλικίαε συνταξιοδότησηε των νοσοκομειακών
γιατρών από τα 67 στα 68 έτη, για
την οποία προχθέε εξέφρασε και
δημόσια την αντίθεσή του ο υ
πουργόε Δικαιοσύνηε Μ . Παπαϊωάννου. Το συγκεκριμένο ζήτημα
συζητήθηκε και κατά τη χθεσινή
συνάντηση του πρωθυπουργού
Γιώργου Παπανδρέου και του κ.
Λοβέρδου που προηγήθηκε του υ
πουργικού συμβουλίου. Στην ίδια

Το «πράσινο φως» φαίνεται ότι έλαβε η διάταξη για τη δυνατότητα των
γιατρών που θα συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρε
σιών Υγείας να συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων.

συνάντηση ο πρωθυπουργόε ε
ξέφρασε την πλήρη στήριξή του
στην πρόθεση του υπουργού να
θεσμοθετήσει την δυνατότητα
των πανεπιστημιακών γιατρών να
διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο εκτόε
νοσοκομείου. Επιπλέον, το «πρά
σινο φωε» φαίνεται ότι έλαβε και

η διάταξη για τη δυνατότητα των
γιατρών που θα συμβληθούν με
τον ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Οργανισμό
Παροχήε Υπηρεσιών Υγείαε) να
συμμετέχουν στην ολοήμερη λει
τουργία των νοσοκομείων.
Οι δύο αυτέε διατάξειε υπο
δαυλίζουν την ήδη τεταμένη α-

τμόσφαιρα μεταξύ κυβέρνησηε και
γιατρών εν όψει τηε επικείμενηε
έναρξηε λειτουργίαε του ΕΟΠΥΥ
που οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου
αμοιβήε των γιατρών των ταμεί
ων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ που
συνενώνονται στο νέο σχήμα (α
ντιμισθία). Αύριο και μεθαύριο οι
ιδιώτεε γιατροί, οι γιατροί του ΙΚΑ
και οι νοσοκομειακοί γιατροί προ
χωρούν σε προειδοποιητική α
περγία, ενώ από την πλευρά τηε
η κυβέρνηση φαίνεται αποφασι
σμένη να μην κάνει πίσω ακόμα
και αν αυτό σημαίνει μετωπική σύ
γκρουση με τον ιατρικό κλάδο.
Ετσι, οι γιατροί τηε Αθήναε πραγ
ματοποιούν αύριο συγκέντρωση
διαμαρτυρίαε έξω από το υπουρ
γείο Υγείαε, ενώ ιδιαίτερα «θερμή»
αναμένεται να είναι και η συμ

μετοχή των γιατρών στιε κινητοποιήσειε του επόμενου Σαββατο
κύριακου στη Θεσσαλονίκη ενόψει τηε έναρξηε τηε ΔΕΘ. Στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ο
Πανελλήνιοε Ιατρικόε Σύλλογοε έ
λαβε την απόφαση να μην χορη
γούνται από τουε Ιατρικούε Συλλόγουε τα απαιτούμενα πιστο
ποιητικά στουε γιατρούε που ε
πιθυμούν να συμβληθούν με τον
ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο νό
μου του υπ. Υγείαε προβλέπει επίσηε τη διοικητική συγχώνευση
μονάδων κοινωνικήε φροντίδαε,
την ένταξη επτά Κέντρων Αποθεραπείαε Φυσικήε -Κοινωνικήε
Αποκατάστασηε σε νοσοκομεία
του ΕΣΥ και τη δημιουργία Ενιαίου
Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων
Επιδομάτων. Επιπλέον, το νομο
σχέδιο περιλαμβάνει διάταξη για
την τοποθέτηση «εσωτερικών ε
λεγκτών» στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ -αποτελεί δέσμευση τηε κυ
βέρνησηε στην τρόικα- και τη δη
μιουργία ιδιωτικών κλινικών ημερήσιαε νοσηλείαε.

Το σχέδιο νόμου για τα ταξί προβλέπει
■ Σύσταση εταιρειών

(Α.Ε. ή ΕΠΕ) για την έκδοση νέας άδειας.

^

■ Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ταξί

που απέκτησαν Αδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ταξί τα τελευταία
3 - 7 έτη.
'

■ Παραχώρηση του συνόλου άδειας

για τους κατόχους μισής άδειας.
■ Το κόστος (ΑΠΥ) ταξί θα διαμορφωθεί

μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ για αυτοκίνητα και από 5.000 έως

10.000 ευρώ για μοτοσικλέτες.
■ Η ΑΠΥ ταξί θα ανανεώνεται

κάθε 3 έτη και δεν θα μεταβιβάζεται.
■ Χρηματοδότηση κατόχων αδειών

για ανανέωση στόλου (έως 100.000 ανά ΑΠΥ ταξί).
■ Μείωση του κομίστρου κατά 10%·20%.
■ Νέα υπηρεσία ταξί έως 9 θέσεων

(ειδικής μίσθωσης) με κρατήσεις μέσω τηλεφώνου ή Ιντερνετ.
■ Ειδική επιτροπή που θα ελέγχει την λειτουργία της αγοράς,

τη ροή έκδοσης αδειών και τη-διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου
ανταγωνισμού.
■ Κανένας γεωγραφικός περιορισμός στην έκδοση νέων αδειών

παρά μόνο σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη.
■ Υποχρεωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υποδομών

όλων των εταιρειών που θα συσταθούν και δυνατότητα αποστολής
καταγγελιών και παραπόνων.
■ Τριετής μεταβατική περίοδος.
.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πιέσεις από Ευρωζώνη
στην Αθήνα για τη λήψη
επιπλέον μέτρων 1,7 δια
τότε θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση για την Ελλάδα
ση έστειλε χθεε μ.Ευρωζώνη, ζητώ νταε τηε να ακολουθήσει πι
στά το Μ εσοπρόθεσμο Πρό
γραμμα και επί τηε ουσίαε να λά
βει νέα μέτρα για να καλυφθεί το
δημοσιονομικό «κενό» που έχει
προκόψει για φέτοε και ανέρχε
ται στο 1,7 δισ. ευρώ. Ενδεικτι
κή του κλίματοε που επικρατεί
στην Ευρωζώνη, είναι η δήλωση
του Γερμανού υπουργού Οικο
νομικών κ. Β. Σόιμπλε, ο οποίοε
υποστήριξε χθεε πωε μόνο εάν
δώσει το «πράσινο φωε» η τρόι
κα θα εκταμιευθεί η επόμενη δό
ση για τη ν Ελλάδα.
Με τη δήλωση αυτή, σ τη ν
πράξη ο κ. Σόιμπλε ακυρώνει τα
ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια πο|
>,·',κή λύση για τη ν παροχή.
8 δισ. ευρώ που αφορούν τη!
δόση του Σεπτεμβρίου, όπωε ε-Ι
πιδιώκει η κυβέρνηση. Επίσηε,Ι
η Γερμανίδα καγκελάριοε κ.
Αγκελα Μέρκελ, φέρεται να δή
λω σε ότι η Ελλάδα δεν θα λάβει
τη ν επόμενη δόση εάν δεν εκ
πληρώσει τιε υ π ο χ ρ εώ σ ει τηε,
ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν
και οι δ η λ ώ σ ει του Γερμανού υ
πουργού Εξωτερικών κ. Γκ. Βεστερβέλε.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, η
Ελλάδα ζήτησε από τη ν Ευρω
ζώ νη τη ν ταχύτερη καταβολή
τω ν δόσεων του νέου πακέτου
στήριξηε τηε Ελλάδαε, δεδομένου
ότι είναι σχεδόν αδύνατο να

βρεθούν νέα μέτρα ύψουε 1,7 δισ.
ευρώ για φέτοε και ακόμα πε
ρισσότερα για το 2012. Ωστόσο,
η τρόικα φαίνεται να απορρίπτει
το αίτημα αυτό. Μάλιστα, το
θέμα συζητήθηκε στην συνά
ντηση που είχαν οι εκπρόσωποι
τω ν υπουργείων Οικονομικών
τηε Ευρωζώνηε τη Δευτέρα στιε

Εντονη ήταν η κριτική
του ξένου Τύπου
για την πορεία
της Ελλάδας.
Βρυξέλλεε και οι πληροφορίεε α
ναφέρουν ότι Ελλάδα και Ιταλία
δέχθηκαν την έντονη κριτική των
υπολοίπων χωρών για την πορεία
τω ν οικονομικών τουε.
Την παροχή περισσότερου
χρόνου σ τη ν Ελλάδα για να προ
χωρήσει το μεταρρυθμιστικό
τηε πρόγραμμα πρότεινε και ο
πρώην Γερμανόε καγκελάριοε
κ. Γκ. Σρέντερ. Ωστόσο, η πρό
ταση αυτή ήταν η εξαίρεση στο
μπαράζ τω ν αρνητικών δημοσι
ευμάτων και δηλώσεων για τη ν
Ελλάδα χθεε.
Ο επικεφαλήε τηε Ευρωπαϊκήε
Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ), κ.
Ζαν-Κλοντ Τρισέ, εξέφρασε μεν
τη ν πεποίθησή του ότι η ελλη
νική κυβέρνηση θα λάβει τιε αναγκαίεε αποφάσειε, ώστε να συ-

νεχιστεί το πρόγραμμα στήριξηε,
ωστόσο σχολίασε με επικριτικό
ύφοε ότι σ τη ν Ελλάδα «ξόδευα'
π ερισσότερο από τα έσοδ<
τουε», κάτι που «δεν είναι δυ
να τόν να συνεχιστεί». Ο ίδιοε ε
κτίμησε πωε «υπάρχει ακόμτ
χρόνοε για επιστροφή σε μία φυ
σιολογική κατάσταση, αλλά μέ
νει ακόμη να υιοθετηθούν τα μέ
τρα», αλλά πρόσθεσε ότι «ο χρό
νοε είναι προφανώε εξαιρετικά
σύντομοε για να πάρει η ελληνική
κυβέρνηση τιε αποφάσειε που α
παιτούνται υπό τιε τρέχουσεε
συνθήκεε».
Από τη ν πλευρά του, ο υπουργόε Οικονομικών τηε Γαλλίαε κ. Φ. Μπαρουέν δήλωσε ό
τι «έχουμε εμπιστοσύνη στην ελ
ληνική κυβέρνηση για τη ν ε
φαρμογή του οικονομικού προγράμματοε που είναι απαραί
τητο, προκειμένου να δεχθεί τη
βοήθεια τω ν Ευρωπαίων» και
πωε «οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε
έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα
σ τη ν ελληνική κυβέρνηση, πριν
από μερικέε μέρεε».
Η ισπανική κυβέρνηση εξέ|
φρασε χθεε τον προβληματισμέ
τηε γιατί κάποιεε χώρεε διανύουν
μια πολύ δύσκολη περίοδο (ανα
φερόταν σε Ελλάδα και Ιταλία), «ε
νώ δεν καταφέρνουν να πετυ
χαίνουν τουε στόχουε τουε», καθώε «αυτό έχει αντίκτυπο στιε αγορέε που καλούνται να αγορά
σουν το χρέοε μαε». Εντονη ήταν

19

|Αντλήθηκαν 1,3 δια
! ευρώ από τα εξάμηνα
έντοκα γραμμάτια

Β. Σ ό ι μπλε: Εάν η τρόικα δώσει το «π ρ ά σ ιν ο φως»,

Τελεσίγραφο προε τη ν κυβέρνη

·

Η Ελλάδα ζήτησε από την Ευρωζώνη την ταχύτερη καταβολή των δόσε

ων του νέου πακέτου στήριξης, ωστόσο η τρόικα φαίνεται να απορρίπτει
το αίτημα αυτό.
η κριτική του ξένου Τύπου για την
πορεία τηε Ελλάδαε. Η γαλλική ε
φημερίδα Le Figaro ανέφερε
χθεε πωε «πέρα από τιε μεσοπρόθεσμεε εκτιμήσειε αυτό που
τίθεται πλέον εν αμφίβολοι είναι
η ίδια η δομή τηε βοήθειαε προε
τη ν Ελλάδα», χαρακτηρίζονταε
«θνησιγενέε» το δεύτερο πακέτο
βοήθειαε που εγκρίθηκε για την
Ελλάδα. «Η διευρυνόμενη ύφεση
τηε Ελλάδαε ακυρώνει εν τη γενέσει του το δεύτερο πακέτο
διάσωσηε τηε χώραε από τουε διεθνείε δανειστέε» εκτιμά σε δη

μοσίευμά του και το Bloomberg.
Ο διευθυντήε τηε εφημερίδαε
Σεε Εεήοε, κ. Ζαν Μαρκ Βιτορί υ
ποστήριξε πωε «συμφωνώ στην
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αλλά δεν
είμαι διατεθειμένοε να πληρώσω
για όλουε τουε Ελληνεε», ενώ η
γερμανική εφημερίδα Bild διερωτάται με τη σειρά τηε «έωε πό
τε θα πληρώνουμε για τουε Ελλη
νεε» και στρέφεται κατά τηε κ.
Μέρκελ για το γεγονόε ότι απέρριψε το ενδεχόμενο εξόδου
τηε Ελλάδαε από το ευρώ.

Με ελαφρώς μειωμένο επιτόκιο το Δημόσιο δανείστηκε χθεε
το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ, μέσω εντόκων γραμματίων εξάμηνηε διάρκειαε. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,80%,
όταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία εντόκων
ί γραμματίων είχε ανέλθει σ το 4,85%.
Αύριο, Πέμπτη, ο Οργανισμόε Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέ
ουε αναμένεται να αντλήσει
άλλα 300 εκατ. ευρώ από τα
| έντοκα γραμμάτια που εξέ
δωσε χθεε, ανεβάζονταε το
Την Πέμπτη,
| συνολικό ποσό δανεισμού
στο 1,6 δισ. ευρώ αυτήν
ο Οργανισμός
τη ν εβδομάδα. Τα κεφάλαια
Διαχείρισης
αυτά σε συνδυασμό με τη ν
άντληση άλλων 2 δισ. ευρώ
Δημοσίου Χρέους
τη ν ερχόμενη εβδομάδα, α
αναμένεται
ναμένεται να καλύψουν τιε
υποχρεώσειε του Δημοσί να αντλήσει άλλα
ου έωε τα τέλη του μήνα και
300 εκατ. ευρώ.
να δώσουν έτσι ένα μικρό
χρονικό περιθώριο έωε ότου
εισρρεύσουν τα κεφάλαια από το ν μηχανισμό στήριξηε.
Εάν δεν συμβεί το τελευταίο, τότε από τιε αρχέε του ΟκτωI βρίου η ρευστότητα του Δημοσίου θα είναι σχεδόν μηδε
νική. Στο πλαίσιο αυτό η επιτυχία τω ν δημοπρασιών ε
ντόκω ν γραμματίων είναι κρίσιμηε σημασίαε. Πάντωε, α
ξίζει να σημειωθεί ότι για μία ακόμα φορά οι ελληνικέε τράπεζεε κάλυψαν το μεγαλύτερο μέροε τηε έκδοσηε, αφού
η συμμετοχή τ ω ν ξένω ν ανήλθε περίπου στο 30% ή σχε
δόν στα 400 εκατ. ευρώ από το σύνολο του 1,3 δισ. ευ'
Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τηε χθεσινήε δημοπρασία ,
το Δημόσιο ζητούσε αρχικώε το ποσό του 1 δισ. ευρώ. Οι
προσφορέε έφτασαν στα 3,02 δισ. ευρώ με το ν συντελε
ί στή κάλυψηε τηε έκδοσηε να διαμορφώνεται στο 3,02. Τε
λικά, το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,80%.
Αμεση σύγκριση τω ν στοιχείων τηε χθεσινήε δημοπρασίαε με τη ν αμέσωε προηγούμενη αντίστοιχη δημο
πρασία του Αυγούστου, δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό για
τί το ν Αύγουστο το Δημόσιο ζητούσε 625 εκατ. ευρώ αντί
του 1 δισ. ευρώ. Οι προσφορέε τον περασμένο μήνα ανήλθαν
στα 1,913 δισ. ευρώ (με το ν συντελεστή κάλυψηε τηε έκ
δοσηε να φτάνει στο 3,06) και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί
στο 4,85%.

Α ισιόδοξος ο Τσαρλς
Νταλάρα για το PSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Αυστηρές οδηγίες εν όψει προϋπολογισμού 2012

Την αισιοδοξία tou ότι το
πρόγραμμα ανταλλαγήε ομολόγων του ελ
ληνικού Δημοσίου θα
καταφέρει να προσελκύσει ένα ισχυρό επί
πεδο συμμετοχήε τω ν ι| διωτών (PSI), όταν οι επενδυτέε κατανοήσουν
το σύνολο τω ν επιλο| γώ ν που τουε προσφέρεται, εξέφρασε ο επιΟ επικεφ αλής του Διεθνούς
κεφαλήε του Διεθνούε
Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής
Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικήε (IIF) Τσαρκ. Τσαρλς Νταλάρα.
λε Νταλάρα. «Οι αρχικέε συζητήσειε με τουε επενδυτέε είναι ενθαρρυντικέε, και
παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεραστούν όποια εμπόδια,
και ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία ώ στε να προχωρήσει
το πρόγραμμα», υπογράμμισε ο κ. Νταλάρα στο πλαίσιο
συνέντευξηε Τύπου. Σημειώνεται ότι, την προηγούμενη
εβδομάδα, η Ελλάδα είχε τονίσει ό τι δεν θα προχωρούσε
με το πρόγραμμα ανταλλαγήε του χρέουε σε περίπτωση
που η συμμετοχή τω ν ιδιωτών δεν φθάσει το όριο του 90%.
Οι μέχρι« στιγμήε ενδείξειε αναφέρουν ότι το προσωρινό
ποσοστό συμμετοχήε τω ν ιδιω τώ ν επενδυτών ανέρχεται
i μόλιε στο 60% με 70%.
Ο επικεφαλήε του IIF αναγνώρισε ότι υπάρχουν αρκε
ί τέε προκλήσειε για τη ν επίτευξη τηε συμφωνίαε, «οι οποίεε
έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τουε πολιτικούε συ; σχετισμούε εντόε Ευρώπηε», ωστόσο, εξέφρασε τη ν αιj σιοδοξία του ότι θα ξεπεραστούν οι όποιεε δυσκολίεε.
Επιπλέον, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή ο IIF βρίσκε
ται σε διαδικασία ανταλλαγήε πληροφοριών με τιε ρυθμιστικέε αρχέε και τουε επενδυτέε τηε Ευρώπηε σχε·” κά με τιε διάφορεε επιλογέε για το πρόγραμμα αντα;
γήε ομολόγων, προτού καταστεί δυνατό να καταθέσει μια
επίσημη πρόταση. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν οι ε
πενδυτέε δουν το σύνολο τω ν επιλογών που τουε προσφέρεται και τιε κατανοήσει πλήρωε, μία διαδικασία που
αναμένεται να διαρκέσει κάποιεε εβδομάδεε, τό τε η συμ
μετοχή σ το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη», ανέ
φερε ο κ. Νταλάρα.

[
Την αξιοποίηση τω ν ακινήτων,
τω ν μετοχών και γενικότερα
κάθε περιουσιακού στοιχείου, τη
μείωση τω ν λειτουργικών δα
πανών (φωε, νερό, τηλέφωνο) καθώε και τη ν ανάπτυξη πρωτο
βουλιών ζητεί ο αναπληρωτήε υπουργόε Οικονομικών Φίλιπποε
Σαχινίδηε προκειμένου να επι
τευχθούν οι στόχοι του Μ εσο
πρόθεσμου του 2012.
Ο κ. Σαχινίδηε απέστειλε σε ό
λουε τουε συναδέλφουε του καθώε και στουε φορείε του Δημο
σίου εγκύκλιο προκειμένου να
καταρτίσουν τα σχέδια προϋπο
λογισμού για το 2012, τα οποία
θα πρέπει να συμβαδίζουν με ό
σα έχουν συμφωνηθεί με τουε δανειστέε μαε.
Συγκεκριμένα φορείε και υ
πουργεία θα πρέπει να ακολου
θήσουν κατά γράμμα το Μ εσο
πρόθεσμο πλαίσιο που περιλαμ
βάνει ανώτατα όρια δαπανών για
κάθε φορέα τηε Κεντρικήε Διοίκησηε τόσο για το ν τακτικό προ
ϋπολογισμό όσο και για τό Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα όρια αυτά όπωε σημειώνει ο
αναπληρωτήε υπουργόε αποτε
λούν δέσμευση για τη ν κατάρτου προϋπολογισμού του οι
κοδομικού έτουε 2012. Τα υ
πουργεία μάλιστα θα πρέπει να
αναπτύξουν οποιαδήποτε πρω
τοβουλία, (ενημέρωση υπηρε
σιών, έκδοση εγκυκλίων, απο-

Τα υπουργεία θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα σχέδια προϋπολογισμών σχο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Εφαρμογή του κανόνα
μία πρόσληψη
για κάθε πέντε
αποχωρήσεις,
το 2012.
φάσεων κ.λπ.) ώ στε να εφαρμο
στούν άμεσα τα μέτρα που έχουν
περιληφθεί στουε εφαρμοστικούε νόμουε.
Στην εγκύκλιο υπενθυμίζο
νται όλα τα πρόσφατα μέτρα που

έχουν νομοθετηθεί τόσο για τιε
μισθολογικέε δαπάνεε όσο και για
τη μείωση τω ν υπερωριών σε ό
λο τον δημόσιο τομέα.
Διευκρινίζεται ω στόσο, ότι
κατά τ ο ν προσδιορισμό τω ν
δαπανών για αποδοχέε προσω
πικού τό σ ο για τιε εκτιμήσειε
του 2011 όσο και για τιε προβλέψειε του 2012 θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το ισχύον μι
σθολόγιο (ν.3205/2003) και οι
προβλέψειε του πρόσφατα ψηφισθέντοε νόμου.
Ειδικότερα για τη μείωση του
μισθολογικού κόστουε θα λη-

φθούν υπόψη από τουε φορείε
και τα υπουργεία τα εξήε:
- Εφαρμογή του κανόνα μία
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσειε το 2012.
- Αναστολή μισθολογικήε ωρίμανσηε (αύξηση βασικού μι
σθού).
- Το κίνητρο απόδοσηε περι
κόπτεται κατά 50%.
- Οι εγκρίσειε πρόσληψηε
συμβασιούχων για το 2011 πε
ριορίζονται στο 50% ενώ από το
2012 οι αντίστοιχεε εγκρίσειε πε
ριορίζονται επιπλέον κατά 10%
αυτών του 2011.

Οσον αφορά τιε λειτουργικέε
δαπάνεε θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και τα δημοσιονομικά
μέτρα που θεσπίσθηκαν για την
υλοποίηση του ΜΠΔΣ 20122015. Μ εταξύ τω ν μέτρων περι
λαμβάνονται:
- Μείωση τω ν δαπανών για υπερωρίεε μέσω τηε αύξησηε
τω ν ω ρώ ν εργασίαε από 37,5 σε
40 ώρεε, καθώε και μείωση του
ανωτάτου ορίου πραγματοποίησηε ω ρώ ν απογευματινήε απασχόλησηε.
- Εξορθολογισμόε καταναλω
τικών δαπανών, δαπανών για ε
νοίκια (μείωση κατά 20%), ε
νέργεια, τηλεπικοινωνίεε κ.λπ.
- Περιορισμόε τω ν απαιτούμενων κονδυλίων για επιχορη
γ ή σ ε ι καθώε συγχωνεύσειε και
καταργήσειε θα έχουν ωε απο
τέλεσμα το ν σημαντικό περιο
ρισμό.
- Εξορθολογισμόε κοινωνι
κών δαπανών.
- Εξοικονόμηση δαπανών του
τομέα υγείαε, καθώε και εξορθολογισμόε τηε ιατροφαρμακευτικήε δαπάνηε.
- Μειώσειε δαπανών για την ά
μυνα.
Σημειώνεται ότι τα υπουργεία
θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα
σχέδια προϋπολογισμών στο Γε
νικό Λογιστήριο του Κράτουε μέ
χρι τιε 15 Σεπτεμβρίου.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παίρνει πίσω την αξιολόγηση για
το ευρωομόλογο η Standard & Poor’s
Ηταν λανθασμένη η τοποθέτηση

του επικεφαλήε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε τ ω ν ευρωπαϊκών
κρατικών τίτλων στη Standard &
ΡοοΓ’ε, Μ όριτζ Κράιμερ, ότι ένα
ευρωομόλογο θα βαθμολογού
νταν στην ίδια κλίμακα με το χρέ
οε του πλέον ασθενέστερου κράι
-μέλουε τηε Ευρωζώνηε. Σε
αυτήν τη ν ανακοίνωση προέβη
ο οίκοε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε, ανακαλώνταε, επί τηε
ουσίαε, προηγούμενη δήλωση
του κ. Κράιμερ.
Το υψηλόβαθμο στέλεχοε τηε
Standard & Poor’8 είχε πει μέσα
στο Σαββατοκύριακο ότι η βαθ
μολογία ενόε ευρωομολόγου,
που θα εξέδιδαν όλεε οι χώρεε
τηε Ευρωζώνηε με από κοινού εγ
γύησή τουε, θα ήταν η ίδια με
εκείνη του «πλέον αδύναμου
κρίκου».
Στη χθεσινή ανακοίνωση τηε
Standard & ΡοοΓ’ε αναφέρεται ό
τι «τα ομόλογα που θα φέρουν
τη ν ενιαία εγγύηση όλων τω ν
κρατών-μελώντηε Ευρωζώνηε θα
βαθμολογούνται υψηλότερα». Ο
οίκοε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε

τόνισε ότι ο κ. Κράιμερ μιλούσε
για τα ομόλογα που θα φέρουν
μεμονωμένεε εγγυήσειε εκ μέρουε τω ν κρατών-μελών τηε Ευ
ρωζώνηε, ανάλογα με το ποσοστό

Λανθασμένη συνταγή
για την επίλυση
της κρίσης
χαρακτήρισε
το ευρωομόλογο
η Αγκελα Μ έρκελ.
του χρέουε τουε σ τη ν εκάστοτε
έκδοση. «Τα σχόλια του κ. Κράι
μερ αφορούσαν σε ομόλογα με
μεμονωμένεε εγγυήσειε και όχι
ομόλογα που καλύπτονται εξ ο
λοκλήρου και ισομερώε από τουε
συμμετέχοντεε», τονίζεται από
τον οίκο.
Το ζήτημα έκδοσηε ευρωομο
λόγου έχει αναβαθμιστεί ωε ένα
από τα πλέον μείζονα πολιτικά
ζητήματα, με τον Ζακ Ντελόρ να
τάσσεται υπέρ αυτήε τηε λύσηε.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο
πρώην πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε -και έναε από
τουε βασικούε οραματιστέε του
ευρώ- τη ν περασμένη εβδομάδα
στην ελβετική εφημερίδα «Le
Τειηρε» και τη βελγική «Le
Soir» δήλωσε ότι η Ε.Ε. βρίσκε
ται στο «χείλοε τηε αβύσσου»,
αυξάνονταε τιε πιέσειε στουε
Ευρωπαίουε ηγέτεε.
Υψηλοί αξιωματούχοι τηε Ε.Ε.
φαίνεται πωε συμμερίζονται την
άποψη του κ. Ντελόρ. Αντίθετα,
η Γερμανίδα καγκελάριοε, Αγκε
λα Μέρκελ, απάντησε ότι το ευ
ρωομόλογο είναι η λανθασμένη
συνταγή για τη ν επίλυση αυτήε
τηε πρωτοφανούε δημοσιονομικήε κρίσηε.
Χθεε, ο επικεφαλήε του
Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιουν
κέρ, είπε ότι στην περίπτωση που
συζητηθεί σε πρακτική βάση η
ιδέα του ευρωομολόγου, τότε
«όλεε οι ετπλογέε θα πρέπει να τε
θούν επί τάπητοε». Εκπρόσωποε
τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε δή
λωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να ε
ξετάσουμε το ν οποιοδήποτε μη-
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Χωρίς συμφωνία
ί για τις εγγυήσεις
Ακαρπη απέβη η χθεσινή συνάντηση τω ν υπουργών Οι

Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ ιόνισε ότι στην περίπτωση που θα συζητηθεί

σε πρακτική βάση η ιδέα του ευρωομολόγου, τότε «όλες οι επιλογές θα
πρέπει να τεθούν επί τάπητος».
χανισμό που μπορεί να συμβάλει
σ τη ν καλύτερη διαχείριση τηε
κρίσηε». Στα μέσα Αυγούστου, ο
Ολιβιέ Μπαλί, επίσημοε εκπρό
σωποε τηε Κομισιόν για τα ευ
ρωομόλογα είχε δηλώσει ότι η λύ
ση αυτή δεν μπορεί να εφαρμο
σ τεί άμεσα.
Τα κυριότερα εμπόδια στην έκ
δοση ευρωομολόγου είναι πολι
τικά. Η κ. Μέρκελ διστάζει να
προωθήσει αυτή τη λύση, φο
βούμενη τιε αντιδράσειε στο ε
σωτερικό τηε χώραε. Οι επικρι-

τέε του ευρωομολόγου, μερικοί
εκ τω ν οποίων ανήκουν σ τη ν ί
δια τη ν κυβέρνηση, υποστηρί
ζουν ότι είναι άδικοε ο καταμερισμόε του υπέρογκου κόστουε
διάσωσηε ορισμένων κρατών-με
λών μεταξύ όλων τω ν πολιτών
τηε Ευρωζώνηε. Ηδη, η κυβέρ
νηση συνασπισμού Χριστιανο
δημοκρατών και Ελεύθερων Δη
μοκρατών έχει υποστεί τέταρτη
συναπτή ήττα σε εκλογική ανα
μέτρηση τηε περιφέρειαε.
ΙΤΕυΤΕΙ«

κονομικών τηε Γερμανίαε, τηε Ολλανδίαε και τηε Φινλανδίαε στο Βερολίνο για το θέμα τω ν εγγυήσεων που ζητεί
η τελευταία προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο πακέ
το διάσωσηε προε τη ν Ελλάδα. «Δ εν βρέθηκε κάποια— ιβιβαστική λύση», δήλωσε ο υπουργόε Οτκονομικώ\
.ε
Ολλανδίαε, Γιαν ν τε Γιάγκερ, μετά τη συνάντηση.
Προσερχόμενοε ο ίδιοε είχε πει ότι «έχουν σημειωθεί ο
ρισμένα βήματα τιε τελευταίεε εβδομάδεε», επανέλαβε, ω
στόσο, ότι παραμένει αντίθετοε στη συμφωνία Ελλάδαε Φινλανδίαε για τη ν παροχή εγγυήσεων, λέγονταε ότι οι χώI ρεε τηε Ευρωζώνηε αξίζουν ίση μεταχείριση.
Την ίδια ώρα, ο υπουργόε Οικονομικών τηε Σλοβακίαε
| κ. Ιβάν Μίκλοε επανέφερε το αίτημα τηε παροχήε εγγυή
σεω ν και προε τη χώρα του. «Το υπουργείο Οικονομικών
θεωρεί πωε είναι απαραίτητο να επαναλάβει ότι η Σλοβα
κία έχει εκφράσει επανειλημμένα το έντονο ενδιαφέρον
τηε για εγγυήσειε σ τη ν πιθανή συμμετοχή τηε σε ένα τέ 
τοιο πρόγραμμα», είπε ο κ. Μίκλοε.
Επισήμανε ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση τηε χώραε του
στηρίζει το πρόγραμμα για τη συγκράτηση τηε κρίσηε στην
Ε. Ε. Σημειώνει, ω στόσο, ότι οι χώρεε που δέχονται οικο
νομική βοήθεια θα πρέπει να δείχνουν τη ν αποφασιστι| κότητά τουε και τη δέσμευσή τουε «σ τη ν ανάληψη όλων
j τω ν αναγκαίων μέτρων προε τιε οικονομικέε μεταρρυθμί
σ ε ι και τα υγιή δημόσια οικονομικά».
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Αυξήθηκαν τα επιτόκια
καταθέσεων και δανείων
Αύξηση παρουσίασαν, τον Ιούλιο του

2011, τα μέσα επιτόκια τω ν νέω ν κα
ταθέσεω ν και δανείων, με εξα ίρεσ η '
το μέσο επιτόκιο τω ν καταθέσεων
μιαε ημέρα$ από νοικοκυριά που παρέμεινε αμετάβλητο, όπωβ ανακοί
νω σε η Τράπεζα τηε Ελλάδοε.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο
Τω ν καταθέσεων μιαθ ημέραβ από νοικοκυριά παρέμειε αμετάβλητο, το ν Ιούλιο του 2011, στο 0,47%, ενώ το
αντίστοιχο επιτόκιο τω ν καταθέσεων από επιχειρήσει
αυξήθηκε κατά 3 μονάδεθ βάσηε και διαμορφώθηκε στο
0,45%. Το μέσο επιτόκιο τω ν καταθέσεων από νοικοκυ
ριά με συμφωνημένη διάρκεια έωε ένα έτοε αυξήθηκε
περαιτέρω κατά 19 μονάδεε βάσηε και διαμορφώθηκε στο
4,29%. Οσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο τω ν κα
ταναλωτικών δανείων χωρίε καθορισμένη διάρκεια (κα
τηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών
καρτών, τα ανοιχτά δάνεια και τιε υπεραναλήψειε από
τρεχούμενουβ λογαριασμούε) παρουσίασε άνοδο, τον Ιού
λιο του 2011, κατά 12 μονάδεε βάσηε και διαμορφώθη
κε στο 15,06%. Το μέσο επιτόκιο τω ν επιχειρηματικών
δανείων χωρίε καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 6
μονάδεε βάσηε, στο 7,65% και το αντίστοιχο τω ν επαγ
γελματικών δανείων κατά 9 μονάδεε βάσηε, στο 10,19%.

Στην 76η ΔΕΘ
που θα λειτουρ
γήσει 10-18 Σε
πτεμβρίου για
πρώτη φορά α
πουσιάζουν πολ
λοί κρατικοί φο
ρείς και ο Δήμος
Θεσσαλονίκης. Το
ποσοστό του Δη
μοσίου επί των
συνολικών χώρων
της 76ης ΔΕΘ μό
λις που υπερβαί
νει το 5%, ενώ έ 
νας στους δύο α
πό τους 671 ιδιώ
τες εκθέτες είναι
πρωτοεμφανιζόμενος.
Η τιμώμενη χώρα
φέτος είναι η
Σερβία. Συμμετέ
χει με 40 επιχει
ρήσεις για να
βοηθήσει την
Ελλάδα στη δύ
σκολη οικονομική
συνκυρία, όπως
είπ ε ο Σέρβος
πρέσβης κ Ν.
Ζουπάνιεβατς.

Επανένωση ΔΕΘ
και Ηβίθχρο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ωριμο$ είναι πλέ

ον ο χρόνοθ για τη ν επανένωση
τηε ΔΕΘ και τηε Ηθίεχρο, διαπι
στώ νουν οι διοικήσειε τω ν δΰο ε
ταιρειών με αφορμή τη χθεσινή
παρουσίαση τω ν χαρακτηριστικών
για τη ν 76η διοργάνωση που θα
εγκαινιάσει το ερχόμενο Σάββα
το ο πρωθυπουργόε κ Γ. Παπανδρέου.
Δώδεκα χρόνια μετά το ν δια
χωρισμό τω ν δύο εταιρειών που
είχε γίνει με στόχο τη ν ιδιωτικο
ποίηση τηε Ηεΐεχρο, οι πρόεδροί
τουε Πάριε Μαυρίδηε (Ηεΐεχρο)
και Θόδωροε Σοΰμπασηε (ΔΕΘ),
καθώε και ο διευθύνων σύμβουλοε τηε ΔΕΘ Τάσσε Τζήκαε, ανέ
φεραν ότι χάνεται πολύτιμοε χρόνοε για βήματα που έπρεπε να εί
χαν ήδη γίνει και αφορούν στην
εξεύρεση ξένου στρατηγικού ε
ταίρου που θα βοηθήσει το ν ε
θνικό εκθεσιακό φορέα στο θέμα
τηε εξωστρέφειαε, στην ενίσχυση
τηε δραστηριότητάε του και στη
δημιουργία τω ν νέων εκθεσιακών
εγκαταστάσεων.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011
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Χρηματοδότηση
ίω ν ελληνικών τραπεζών
από την ΕΚΤ

Η ρευστότητα της ΕΚΤ
επιτρέπει στην ελληνική
οικονομία να αναπνέει
Χωρίς τη στήριξη της Φρανκφούρτης η ύφεση θα ήταν
επτά ποσοστιαίες μονάδες βαθύτερη τη διετία 2010-2011
Ο πλήρης αποκλεισμόε τηε χώραε

και του τραπεζικού συστήματοε
από τιε διεθνείε αγορέε χρήματοε,
που έχει ωε αποτέλεσμα σοβαρέε
επιπτώσειε στη χρηματοδότηση
τηε εγχώριαε οικονομικήε δραστηριότηταε, αποτελεί το σημα
ντικότερο πρόβλημα.
Η επέκταση του προγράμματοε
τω ν κρατικών εγγυήσεων ύψουε
30 δισ. ευρώ έχει κολλήσει, καθώε
για να ολοκληρωθεί πρέπει να εγκριθοΰν από τη ν τρόικα τα προ
γράμματα μεσοπρόθεσμων ανα
γκών χρηματοδότησηε τω ν ε
μπορικών τραπεζών. Ωστόσο, η
έγκριση καθυστερεί, καθώε για
τη ν εκτίμηση τω ν χρηματοδοτι
κών αναγκών τω ν τραπεζών θα
πρέπει να ολοκληρωθεί το πρό
γραμμα ανταλλαγήε ελληνικών ο
μολόγων, αλλά και να σταθερο
ποιηθεί το μακροοικονομικό πε
ριβάλλον. Επιπλέον, η Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει
παγώσει τη χρηματοδότηση τω ν
ελληνικών τραπεζών, μεταφέρονταε τη σχετική ευθύνη απευθείαε στη ν Τράπεζα τηε Ελλάδοε
(ΤτΕ). Η ΤτΕ έχει ενεργοποιήσει
τη διαδικασία έκτακτηε ρευστότηταε, Emergency Liquidity
Assistance (ELA), από το ν Αύ
γουστο και σημαντικόε αριθμόε
τραπεζώ ν έχουν κάνει χρήση
του μηχανισμού για να αντιμε
τωπίσουν τη μείωση τω ν κατα
θέσεων.
Την ισχυρή αλληλεπίδραση
μεταξύ του ΑΕΠ και τω ν τραπε
ζικών δανείων στον ιδιωτικό το 
μέα υπογραμμίζει η ανάλυση τηε
Διεύθυνσηε Οικονομικών Μελε
τώ ν και Προβλέψεων τηε
Eurobank EFG. Σύμφωνα με τη ν
ανάλυση, η δανειοδότηση από τιε
τράπεζεε έχει σημαντικό θετικό
αντίκτυπο σ τη ν οικονομική α

Μεταβολή από
προηγούμενο μήνα %

Σε εκαι. ευρώ

νάπτυξη τηε χώραε και η απο γίνει. Απαραίτητη προϋπόθεση,
κατάσταση τηε ροήε χρήματοε α τονίζεται στη μελέτη, για μια ο
πό το τραπεζικό σύστημα προε τιε μαλή απομόχλευση είναι η συ
επιχειρήσετε και τα νοικοκυριά εί νέχιση τηε παροχήε ρευστότηταε
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για προε τιε τράπεζεε από τη ν ΕΚΤ.
την οικονομική ανάκαμψη τηε ελ- Ο λόγοε είναι ότι η αύξηση τηε
ληνικήε οικονομίαε. Οπωε ση χρηματοδότησηε από την ΕΚΤ ε
μειώνεται,
πέτρεψε στιε ελληντκέε τράπεζεε
ο δανεισμόε τω ν ιδιω τώ ν επε να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν
κτάθηκε κατά μέσο όρο με ρυθ I τα υφιστάμενα δάνεια προε τιε ε
μό μεγαλύτερο από τον ρυθμό οι- πιχειρήσει και τα νοικοκυριά πα
κονομικήε ανάπτυξηε κατά τη
ρά τιε εκροέε καταθέσεων (συ
διάρκεια του τελευταίου οικονο νολικά 48 δισ. ευρώ από τιε αρμικού κύκλου (περίπου από το χέε του 2010). Αυτέε οι εκροέε κα
ταθέσεων, αν δ εν είχαν αντικατασταθεί με χρηματοδότηση τηε
ΕΚΤ, θα είχαν οδηγήσει σε ισό
Μείωση των τρ α π εζι
ποση μείωση τω ν τραπεζικών δα
κών χορηγήσεων κατά νείω ν προε τιε επιχειρήσειε και
τα νοικοκυριά και, κατά συνέπεια,
5% θα επιδράσει α ρ 
σε βαθύτερη ύφεση τηε ελληνικήε οικονομίαε το 2010-11 κατά
νητικά στον ρυθμό α
συνολικά 7 ποσοστιαίεε μονάδεε
νάπτυξης κατά περ ί
του ΑΕΠ.
«Πιστεύουμε ό τι», τονίζετα ι
που 1,5 - 2%, υπο
σ τη ν ανάλυση, «μακροπρόθε
γραμμίζει η ανάλυση
σμα, η μείωση τηε εξάρτησηε τω ν
ελληνικών τραπεζώ ν για ρευ
της Eurobank EFG.
στό τη τα από τη ν ΕΚΤ μπορεί να
2003 και μετά). Η επαναφορά του επιτευχθεί με τη σταδιακή επά
τραπεζικού συστήματοε σε ι ν ο δ ο τηε εμπιστοσΰνηε τω ν κα
σορροπία, δηλαδή η επαναφορά τα θ ετώ ν στο εγχώριο τραπεζικό
του ρυθμού πιστωτικήε επέκτα- σύστημα. Θετικά προε αυτή τη ν
σηε στη μακροχρόνια τάση, είναι κατεύθυνση φαίνεται πωε έχουν
πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά επιδράσει οι αποφάσειε τηε συ
νόδου κορυφήε τω ν Ευρωπαίων
τη ν οικονομία.
Σύμφωνα με τη ν ανάλυση τηε η γετώ ν στιε 21 Ιουλίου, καθώε
Eurobank, μείωση τω ν τραπεζι διαφαίνεται κάποια αναστροφή
κών χορηγήσεων κατά 5% θα ε- του κύματοε εκροών στιε καταπιδράσει αρνητικά σ το ν πραγ θέσειε. Η σταδιακή επίλυση του
ματικό ρυθμό οικονομικήε ανά δημοσιονομικού προβλήματοε
θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική
πτυξηε κατά περίπου 1,5-2% τα
επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, η ικανότητα τω ν ελληνικών τρα
επίδραση που θα έχει η απομό- πεζών, επιτρέπονταε μια ομαλή
χλευση του τραπεζικού συστή απεξάρτηση από τη χρηματοδό
ματοε στη ν οικονομία εξαρτάται τη ση τηε ΕΚΤ».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
και από την ταχύτητα και από τιε
συνθήκεε κάτω από τιε οποίεε θα jpapadogiannis@kathimerini.gr
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Επιπλέον ρευστότητα από την ΤτΕ
Την ενεργοποίηση της διαδι

κασίας για τη χορήγηση έκτα
κτης ρευστότητας ( ELA) επι
βεβαίωσε στη συνέντευξή του
στην «Κ» (4-9-2011) ο διοικη
τής της Τραπέζης της Ελλάδος,
κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
Οπως υπογράμμισε ο διοικη
τής, από το ξεκίνημα της δη
μοσιονομικής κρίσης, η ΤτΕ,
στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, παρέχει σημαντική στή
ριξη σιη ρευστότητα του τρα
πεζικού συστήματος. «Τον Αύ
γουστο, η ΤτΕ παρείχε επίσης
έκτακτη χρηματοδότηση. Η
χρηματοδότηση αυτή δόθηκε
για να αντισταθμιστούν παρά
γοντες που μειώνουν τη ρευ

στότητα του τραπεζικού συ
στήματος στις παρούσες συν
θήκες δυσλειτουργίας των α
γορών, όπως η πρόσφατη από
συρση καταθέσεων του Δημο
σίου. Τέτοιου είδους στήριξη
παρέχεται από τις εθνικές κε
ντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος σε φερέγγυα πιστω
τικά ιδρύματα έναντι ενεχύρου
και με την έγκριση του διοικη
τικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Η
ΤτΕ είναι έτοιμη να παράσχει
και περαιτέρω ρευστότητα στο
τραπεζικό σύστημα, αν χρεια
στεί. Είνΰι πάντως ενθαρρυντι
κό ότι οι ιδιωτικές καταθέσεις
σημειώνουν άνοδο από τα τέ
λη του Ιουλίου».

Το σχέδιο για την αξιοποίηση σχολαζουσών κληρονομιών 4 δισ.
Του Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ Τ ΕΡΓΙΟ Υ

νήτρων - ευρέτρων, προκειμένου
να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέ
ρον τω ν πολιτών ώ στε να κατα
στούν σύμμαχοι σ ’ αυτή τη ν
προσπάθεια του Ελληνικού Δη
μοσίου. Η ΚΕΔ στον βαθμό που εί
ναι η διαχειρίστρια τω ν Δημοσίων
Ακινήτων, δύναται να προβλέπει
ετησίωε τιε σχετικέε δαπάνεε,
προκειμένου να αντιμετωπίζει
τη ν καταβολή τω ν ευρέτρων».

Σε τέσσερις άξονε$ στηρίζεται το

Διεκδικούν το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον
Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία δηλώ

σεω ν συμμετοχήε σ το ν διαγωνισμό Best Workplaces
2012, η οποία διεξάγεται για 10η χρονιά στη χώρα μαε,
ραβεύονταε τιε εταιρείεε με το καλύτερο εργασιακό πε
ριβάλλον. Φέτοε θα διακριθούν και θα βραβευθούν συ
νολικά 25 επιχειρήσειε, χωρισμένεε σε τρειε κατηγορίεε,
ανάλογα με τον αριθμό τω ν εργαζομένων τουε. Η πρώ
τη περιλαμβάνει 10 μεγάλεε εταιρείεε, που απασχολούν
περισσότερουε από 251 εργαζομένουε, η δεύτερη 10 μεσαίεε, με 50-250 εργαζόμενουε, και για πρώτη φορά φέ
τοε δημιουργείται μια τρίτη κατηγορία με 5 επιχειρήσειε που απασχολούν από 20 έωε 49 εργαζόμενουε. Για
περισσότερεε πληροφορίεε, διοργανώνεται ενημερωτική
συνάντηση στιε 23 Σεπτεμβρίου από το Great Place to
Work Intitute Hellas (τηλ. 210-69.71.098).

ΣΤΑΘ ΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΥ Α.Ε.)
Ανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή φορέα για το έργο: Μελέτη, Εγκατάσταση,
Θέση σε λειτουργία και Διαχείριση Συστήματος Wi-Fi ανοιχτής πρόσβασης σε 7
σταθμούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
μ Λ*'ώνυμη Εταιρεία ΣΤΑΘερές ΖΥγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) επιθυμεί να συνάψει
ασπ νια το έρνο: Μελέτη. Ενκατάσταοη. θέση σε Λειτουονία και Διανείοιση
Συστήματος Wi-Fi ανοικτής ποόσδασης στους τταοακάτω 7 σταθμούς:

1. Πανεπιστήμιο
2. Σύνταγμα
3. Ακρόπολη
4. Δουκίσσης Πλακεντίας
5. Ομόνοια
6. Πειραιάς
7. Νερατζιώπσοα
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνισπκή διαδικασία έχει κάθε Φυσικό ή Νομικό
Πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα τον σχετικό με το αντικείμενο και
έχει εμπειρία από ανάλογα έργα.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν, με e-mail ή εγγράφως, το ενδιαφέ
ρον τους στη ΣΤΑΣΥ Α,Ε. έως την Παρασκευή 09/09/2011 στη διεύθυνση e-mail:
dklrlazidis@ametro.gr και στη διεύθυνση ΣΤΑΣΥ,/ Αμαξοστάσιο Σεπολίων, Κηφι
σού 94,104 43 Αθήνα, τηλ: +30210 5194028, υπ όψιν κ. Δημητρίου Κυριαζίδη,
Fax: +30210 5194780.
Η εταιρεία θα αποστείλει τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές μέχρι τις
16/09/2011 σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην παρούσα πρόσκληση, με
σκοπό να διοργανωθούν επισκέψεις και επιτόπιες αυτοψίες στους προαναφερθέντες σταθμούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. από τους ενδιαφερομένους φορείς στις 21 &
22/09/2011. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 30/09/2011

σχέδιο του υπουργείου Οικονο
μικών προκειμένου να αξιοποιηθούν περίπου 3.000 σχολάζουσε5
κληρονομιέε, τω ν οποίων η αξία
εκτιμάται σε περίπου 4 δισ. ευρώ,
προβλέποντα5 ακόμη και γενναία
εύρετρα σε όποιον βοηθήσει να
ξεκαθαρίσει μία σχολάζουσα κλη
ρονομιά. Οι σχολάζουσεβ κληρονομιέε αποτελούν το ένα τρί
το τω ν κληροδοτημάτων, τα ο
ποία υπολογίζονται συνολικά σε
10 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση τω ν
11.000 κληροδοτημάτων θα μπο
ρούσε να αποφέρει μακροπρό
θεσμα δημοσιονομικό όφελοε
περίπου 2 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρο$
παραμένει αναξιοποίητο, καθώ$ η
διαδικασία εκκαθάρισή μιαε σχολάζουσςβ κληρονομιάβ από τον κη
δεμόνα μπορεί να κρατήσει πάνω
από 30 χρόνια! Η πιο γρήγορη με
ταβίβαση έγινε σε 10 χρόνια!
Οι υπηρεσίεε του υπουργείου
αναφέρουν στο πόρισμά τουε ενδεικτικέε περιπτώσειε, όπωε μια
έκταση στη Γλυφάδα, τηε οποίαε οι κληρονόμοι πέθαναν το
1976. Χρειάστηκαν όμωε 31 χρό
νια για να περιέλθει στο ελληνι

Τα προβλήματα

Οι υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών εισηγούνται ακόμα και εύρετρα σε όποιον διευκολύνει να ξεκαθαρίσει

γρήγορα μια σχολάζουσα κληρονομιά.
κό Δημόσιο, τελικά μέσω δημοπρασίαε, με τιμή κατακυρώσεωε
2,025 εκατ. ευρώ.
Αλλη περίπτωση: Στον Δήμο
Αθηναίων οι κληρονόμοι πέθα
ναν το 1982, αλλά στο Δημόσιο
η περιουσία περιήλθε το 2009,
δηλαδή ύστερα από 27 χρόνια.

Οι προτάσεις
Στο υπουργείο Οικονομικών έ
χει κατατεθεί από τιε αρμόδιεε υπηρεσίεε η σχετική πρόταση

και όπωε δήλωσε ο αναπληρωτήε
υπ. Οικονομικών κ. Παντελήε Οι
κονόμου, η κυβέρνηση προωθεί
άμεσα τιε συγκεκριμένεε αλλαγέε,
οι οποίεε είναι:
• Πρώτον, ύπαρξη ενιαίου μη
χανισμού καθοδήγησηε και εποπτείαε στο υπουργείο Οικο
νομικών.
• Δεύτερον, αποσαφήνιση του
ρόλου και τω ν υποχρεώσεων
τω ν Περιφερειών στη διαδικασία
τηε εκκαθάρισηε και εν συνεχεία

καταγραφήε τουε ωε Δημόσιων
Ακινήτων από τιε Κτηματικέε
Υπηρεσίεε.
• Τρίτον, η δυνατότητα υποστήριξηε από μέρουε τηε ΚΕΔ
(Κτηματική Εταιρεία του Δημο
σίου) τω ν σχετικών διαδικασιών
λόγω του ενδιαφέροντόε τηε ωε
αρμόδιαε για την αξιοποίηση τω ν
Δημοσίων Ακινήτων, που προκύ
πτουν μετά τη ν εκκαθάριση.
• Τέταρτον, να δοθεί έμφαση
στη «λογική ικανοποιητικών κι

Σύμφωνα με το πόρισμα τω ν υ
πηρεσιών του υπ. Οικονομικών,
οι λόγοι τω ν καθυστερήσεων εί
ναι πολλοί, όπωε το γεγονόε ότι
στο νομοθετικό πλαίσιο που υ
πάρχει δεν έχουν τεθεί προθεσμίεε μέσα στιε οποίεε ο Κηδεμόναε θα πρέπει να διενεργήσει
ορισμένεε πράξειε, υπάρχει χα
λαρή εποπτεία στο έργο του, α
διαφορία και πολλέε φορέε
ρακτηριστική αδράνεια με υ.,ονοιεε για όφελοε τω ν κηδεμόνων
από τη ν αδράνεια αυτή. Επίσηε,
ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι ο
διορισμόε τω ν Κηδεμόνων γίνε
ται από πίνακα που έχει το υ
πουργείο Οικονομικών, ο οποίοε
δεν ανανεώνεται επαρκώε και δεν
αξιολογείται το έργο τω ν Κηδε
μόνων.

Αναζητείται λύση για 25 πλοία που
χρειάζονται πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
Ενώ μέχρι το μεσημέρι τηε Δευτέραε ο Ρωσικόε Νηογνώμοναε
(ΡΝ) ενημέρωνε ότι παρακολου
θεί 57 σκάφη υπό ελληνική ση
μαία, ο αριθμόε αυτόε χθεε ανέ
βηκε σ τα 73. Την ίδια στιγμή, ο
αριθμόε τω ν πλοίων που τελούν
υπό απαγόρευση απόπλου, ανέ
βηκε χθεε στα 25 από 16 που ή
ταν αρχικά. Η επικοινωνία με τα
κεντρικά του ΡΝ στη ν Αγ. Πε
τρούπολη ήταν από την αρχή
προβληματική και αν αρχικά παράγοντεε στο ΥΠΑΑΝ έκαναν λό
γο για «αδυναμία» τω ν υπευθύ
ν ω ν να παράσχουν στοιχεία,
δεν λείπουν πλέον και οι εκτιμήσειε ότι πρόκειται για «απρο
θυμία». Χθεε στο υπουργείο ο Γ.Γ.
Νίκοε Λίτιναε βρισκόταν σε διαρκείε διασκέψειε στιε οποίεε είχαν
κληθεί σχεδόν όλοι οι διεθνώε α
να γνω ρ ισμ ένοι νη ογνώ μ ονεε
(Βρετανικόε, Γαλλικόε, Ιταλικόε,
ΗΠΑ, κ.ά.). Σε αυτοΰε ζητήθηκε

Ζητήθηκε από δ ιε
θνώς αναγνω ρισμέ
νους νηογνώμονες να
διαθέσουν επ ιθ εω ρ η 
τές και να προχωρή
σουν σε ελέγχους.
να διαθέσουν επιθεωρητέε που
θα προχωρήσουν σε ελέγχουε
τω ν πλοίων που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα με τα πιστοποιητικά.
Στη συνέχεια, κατά πληροφορίεε,
βάσει αυτήε τηε επιθεώρησηε θα
εκδοθοΰν προσωρινά πιστοποι
ητικά, πιθανότατα όμωε μέσω του
Κλάδου Επιθεώρησηε Εμπορικών
Πλοίων, του ΥΠΑΑΝ. Αυτή την
πρόταση παρουσίασε ο κ. Λίτιναε
και ωε λύση στουε πλοιοκτήτεε,
σημειώνονταε ότι το κόστοε,
που δεν θα είναι ευκαταφρόνη-

το, θα το αναλάβει το Ελληνικό
Δημόσιο.
Κατά πληροφορίεε πάντωε, ο
ΡΝ έχει προτείνει σε κάποιουε
πλοιοκτήτεε να αποστείλει εκτάκτωε επιθεωρητέε του που θα
διενεργήσουν νέεε επιθεωρήσειε, εκδίδονταε τα απαραίτητα
πιστοποιητικά, αν και αρκετοί ε
ξετάζουν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν μόνοι τουε ένα νηογνώμονα ή να «ρίξουν» τη ν κατηγορία του πλοίου ώ στε να
μην απαιτείται η παρακολούθησή του. Η κατάργηση του YEN
και η διαίρεση του Λιμενικού Σώματοε, τρώ ει πλέον σ αν «σαρά
κι» το σύνολο τω ν υπηρεσιών,
καθώε είναι πασιφανέε πλέον ό
τι αδυνατούν να ανταποκριθούν
ακόμη και στα στοιχειώδη, πο
λύ περισσότερο δε, να ανταποκριθούν υπεύθυνα, εμπνέονταε
σ το ν πολίτη αλλά και στουε παράγοντεε τηε ναυτιλίαε σεβασμό
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Στην αδυναμία διαχείρισης προβλημάτων και στην ανάγκη επανασύ

στασης του υπ. Ναυτιλίας αναφέρεται η Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας.
και εμπιστοσύνη. Στο όλο ζήτη
μα αναφέρεται μάλιστα σε σχε
τική ανακοίνωση και η Ενωση
Επιχειρήσεων Ναυτιλίαε, που
διευκρινίζει αυτά που θα έπρε
πε να έχει ξεκαθαρίσει το
ΥΠΑΑΝ καθιστώνταε τα σαφή

για το επιβατικό κοινό. Μάλιστα,
όπωε σημειώνει η Ενωση, «η συνεχήε μεταφορά αρμοδιοτήτων
ανάμεσα σε υπουργεία μόνο κα
κό κάνει σ το ν κλάδο» και επα
νέρχεται στο αίτημα επανίδρυσηε του YEN.

