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Παρατείνεται η αγωνία για την έκτη δόση
Οι υπουργοί του Ευτο^σιφ ακύρωσαν τη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου, καθώς η τρόικα δεν θα έχει ολοκληρώσει την έκθεσή της

Του απεσταλμένου μας 
οτο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Σε παράταση οδηγείται η αγωνία για 
την καταβολή τηε έκτηε δόσηε του 
δανείου τηε τρόικαε προε την 
Ελλάδα. Οι υπουργοί Οικονομικών 
τηε Ευρωζώνηε στη χθεσινή τουε 
συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο 
απ' ήσισαν να ακυρώσουν την έ- 
κτ η σύνοδο τηε 13ηε Οκτω
βρίου, στην οποία θα αποφάσιζαν 
σχετικά, καθώε η τρόικα δεν θα έ
χει έτοιμη την έκθεσή τηε. Ο επί- 
τροποε Ολι Ρεν κάλεσε τη ν Ελλά
δα να εκπληρώσει πλήρωε τουε ό- 
ρουε που τηε έχουν τεθεί για να ε
ξασφαλίσει τη  συνέχεια τηε χρη- 
ματοδότησηε.

Ο πρόεδροε του Ευπ^οππιρ και 
πρωθυπουργόε του Λουξεμβούρ-

Γιουνκέρ: Υπό συζήτη
ση οι όροι της συμφω
νίας της 21ης Ιουλίου 
για τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα.

γου "  ' Κλοντ Γιουνκέρ χαιρέτι
σε μ._ ,ά πρόσθετα μέτρα, που α
νακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση 
και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα 
δεν θα χρεοκοπήσει, πρόσθεσε ω
στόσο ότι οι όροι τηε συμφωνίαε 
τηε 21ηε Ιουλίου σχετικά με τη  
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
«τελούν υπό συζήτηση», αφήνο- 
νταε με αυτό τον τρόπο ανοιχτό το 
ενδεχόμενο μεγαλύτερου «κου- 
ρέματοε» του ελληνικού χρέουε.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 
και οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε, που 
φαίνεται να αποδέχεται το γεγο- 
νόε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να 
μειώσει το  έλλειμμα για το  2011 
στο 7,5% του ΑΕΠ και στρέφει την 
προσοχή τηε στην επίτευξη τω ν 
στόχων για το  2012. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, η Ολλανδία, η Αυ
στρία και δευτερευόντωε η Γερ
μανία εξέφρασαν έντονη δυσα
ρέσκεια και επιφυλάξειε νια την α
στοχία. «Η Ελλάδα αποφάσισε ό
λα τα απαραίτητα και δύσκολα μέ
τρα, προκειμένου να εκπληρώσει 
τιε υποχρεώσειε τηε προε τουε θε- 
σμικούε εταίρουε τηε. Η διαδικα
σία τηε δημοσιονομικήε και οικο- 
νομικήε εξυγίανσηε κατά τα  τε 
λευταία δύο χρόνια είναι πολύ ι
σχυρή και πολύ γρήγορη, αλλά τώ-

Μια μέρα (
Εκείνο το Σαββατοκύριακο η κ. 
Αγκελα Μέρκελ είχε αποφύγει 
καθετί που μπορούσε να τη ν α- 
ποσπάσει από το πρόβλημα που εί
χε αποφασίσει οπωσδήποτε να λύ
σει. Επρεπε επιτέλουε να περάσει 
από όλεε τιε διαδικασίεε, να α
ντιμετωπίσει όλουε τουε κινδύ- 
νουε, ακόμα και το ν  ύψιστο κίν
δυνο για έναν πρωθυπουργό, τηε 
απόρριψηε από το Κοινοβούλιο και 
να εξασφαλίσει μια σαφή προο
πτική για την πορεία τηε Ελλάδαε 
μέσα στο ευρώ.

Ε1 ϊνεε είχε ταλαντευτεί α
νάμεσα στα ευρωπαϊκά τηε αι
σθήματα και το ν  απερίγραπτο 
λαϊκισμό που σάρωνε την Ευρώ
πη απ’ άκρη σ ’ άκρη και βέβαια και 
τη  Γερμανία. Σοβαροί άνθρωποι, 
επιστήμονεε, συνδικαλιστέε, στε
λέχη τηε κυβέρνησηε, έπεφταν ο 
έναε μετά τον άλλον στην ευκολία 
του σαγηνευτικού για τον μέσο άν
θρωπο επιχειρήματοε: «Γιατί να 
δουλεύουμε εμείε τόσο σκληρά και 
να πληρώνουμε τόσουε φόρουε για 
να τα  σπαταλούν οι ανίκανοι και 
διεφθαρμένοι Ελληνεε;»

Η αλήθεια ήταν ότι το να υπο
στηρίζει τουε Ελληνεε συναισθη
ματικά γινόταν καμιά φορά πολύ 
δύσκολο. Κάθε φορά που αποδε
σμευόταν μια δόση από το κο
λοσσιαίο δάνειο που σε μεγάλο 
βαθί'ό χάρη στη Γερμανία είχε ε- 
ξα λιστεί για την Ελλάδα από 
τη ν ευρωζώνη, η αντιπολίτευση, 
ο Τύποε, ένα μεγάλοε μέροε τηε 
διανόησηε στην Αθήνα, λυσσο- 
μανούσαν, και οι πιο βίαιεε επι- 
θέσειε αφορούσαν τη ν ίδια προ
σωπικά. Την εμφάνιζαν με το  χα
ρακτηριστικό μουστακάκι και τη  
στολή του Χίτλερ, ντυμένη με α- 
γκυλωτούε σταυρούε και διάφορα 
άλλα τέτοια  που συστηματικά 
διοχέτευε στο γραφείο τηε, η πρε
σβεία από την Αθήνα και τα πρα
κτορεία ειδήσεων και κάθε μέρα 
σχεδόν δηλητήριαζαν την ύπαρ
ξή τηε. Πιστή καθολική, από μια 
οικογένεια που είχε υποφέρει από 
τον  Χίτλερ, η Αγκελα είχε ανα
γκαστεί να περάσει τα νιάτα τηε 
ντυμένη με το μπλε πουκάμισο τηε 
ξΟ Ι και το κόκκινο μαντίλι του 
μαρξισμού-λενινισμού γύρω από

ρα είμαστε έτοιμοι να παρουσιά
σουμε αποτελέσματα. Η Ελλάδα εί
ναι μια χώρα με διαρθρωτικέε δυ- 
σκολίεε, αλλά δεν είναι ο αποδιο
πομπαίε τράγοε τηε Ευρωζώνηε. 
Είναι μια περήφανη χώρα», δήλωσε 
ο κ. Ευ. Βενιζέλοε.

Η εξέταση  τηε κατάστασηε 
στην Ελλάδα ήταν το πρώτο θέμα 
συζήτησηε και ο κ. Βενιζέλοε ε
νημέρωσε τουε ομολόγουε του 
για τα  μέτρα λιτότηταε. Από την 
πλευρά τηε Κομισιόν, ο επίτροποε 
κ. Ολι Ρεν ενημέρωσε για τουε λό- 
γουε που οδήγησαν την αποστο
λή τηε τρόικαε τόσο να εγκατα- 
λείψει την Αθήνα τη ν 1η Σεπτεμ
βρίου όσο και να καταστεί δυνα
τή  η επιστροφή τηε την προη
γούμενη εβδομάδα. Η Κομισιόν 
προσπαθεί να στρέψει την προ
σοχή από την αδυναμία επίτευξηε 
τω ν  δημοσιονομικών στόχων για 
το 2011 στην προσπάθεια που κα
ταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση 
για να πετύχει τουε στόχουε για το 
2012. Συνεπώε, το συμπέρασμα τηε 
Επιτροπήε για τη ν πέμπτη ανα
θεώρηση του Μνημονίου αναμέ
νεται να είναι ότι η Ελλάδα δεν πέ
τυχε μεν τουε στόχουε για το 
2011, ωστόσο «βρίσκεται σε καλό 
δρόμο», προκειμένου να πετύχει 
τουε αυτούε για το  2012, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει 
κατά γράμμα όσα έχουν συμφω- 
νηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, 
λέει αξιωματούχοε τηε Κομισιόν.

Οι εγγυήσε«
Οσον αφορά τιε εγγυήσειε που 

απαιτεί το φινλανδικό Κοινοβού
λιο για να συμμετάσχει στο δεύ
τερο πακέτο διάσωσηε για την 
Ελλάδα, σημειώθηκε κάποια πρό- 
οδοε. Σύμφωνα με πρόταση που 
συζητήθηκε χθεε, σε αντάλλαγμα 
για τιε εγγυήσειε η φινλανδική κυ
βέρνηση δεν θα λάβει πιθανά 
κέρδη από τη  λειτουργία του 
ΕΕδΕ, ενώ οι εγγυήσειε δεν θα έ
χουν καθεστώε προτιμώμενου πι
στωτή. Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν 
εξακολουθεί να πιέζει, προκειμέ
νου να αυξηθεί η «δύναμη πυρόε» 
του προσωρινού μηχανισμού 
ΕΕδΕ. Οι υπουργοί Οικονομικών 
συζήτησαν εναλλακτικέε μεθό- 
δουε που θα καταστήσουν «πιο ευ
έλικτο και αποτελεσματικό» το 
ΕΕδΕ, ωστόσο είναι σαφέε ότι θα 
περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία επικύρωσηε του δεύ
τερου γύρου ενίσχυσηε του Τα
μείου στα  μέσα Οκτωβρίου.

τη  ζωή της
τον κοριτσίστικο λαιμό τηε. Το να 
την κατηγορεί κάποιοε ωε χιτλε
ρική ξεπερνούσε κάθε όριο. Ετσι 
τουλάχιστον πίστευε.

Τελικά, μέσα σε αυτό το οικο
γενειακό πλαίσιο που είχε επιλέ- 
ξει χωρίε εξωτερικά ερεθίσματα και 
χωρίε συνεργάτεε κατάφερε να α
ποκρυσταλλώσει τιε απόψειε τηε. 
Θα την έδινε τη μάχη. Κι αν δεν 
την κέρδιζε, τουλάχιστον θα έχα
νε με ψηλά το κεφάλι. Τηλεφώνησε 
στον γραμματέα τηε: «Πεε του Πα- 
πανδρέου που ζήτησε να συνα
ντηθούμε ότι μια καλή μέρα θα ή
ταν η Τρίτη, 27 του μηνόε».

Ο γραμματέαε φάνηκε να δι
στάζει: «Κυρία πρόεδρε, είμαστε 
μόνο 48 ώρεε από τη  συζήτηση

Ενα φανταστικό 
τηλεφώνημά της 
στον πρεσβευτή 
της Γερμανίας 
στην Ελλάδα.

στη Βουλή, η οποία θα έχει και ψη
φοφορία». «Αυτό ακριβώε θα κά
νω. Θα τα παίξω όλα για όλα. Αρκε
τά συμβιβάστηκα και προσπάθη
σα να κολακέψω τον ένα ή τον άλ
λο και τιε προκαταλήψειε του».

Την Τρίτη, μετά τιε συνομιλίεε 
με τον Παπανδρέου, στον οποίο έ
κανε μια φανταχτερή υποδοχή, τον 
κάλεσε σε δείπνο και κάνανε και 
οι δύο δηλώσειε στον Τύπο που χα
ρακτηρίζονταν από απόλυτη α
ποφασιστικότητα. Δ εν  υπήρχε 
δρόμοε πίσω. Η Ευρώπη ή θα κέρ
διζε τη ν υπόθεση τηε Ελλάδαε ή 
θα έπαιρνε τον δρόμο τηε αβε- 
βαιότηταε και τηε διάλυσηε.

Και έτσι και έγινε. Την Πέμπτη 
ύστερα από μια συγκλονιστική κοι
νοβουλευτική μάχη που θύμιζε πα- 
λιέε δοξασμένεε μέρεε τηε 
Bunde8tag, η πλειοψηφία ενέκρι- 
νε το πακέτο βοήθειαε προε την 
Ελλάδα με 523 ψήφουε και η α
ντίθετη άποψη έλαβε μόνο 85 
ψήφουε που και από αυτούε οι 60 
περίπου ήταν οι νεοκομμουνι- 
στέε του Guizi και του Lafontaine, 
που ούτε και αυτοί τόλμησαν να

Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών κ. Νχιντιέ Ρέιντερς, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του Ευτο§Γουρ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισμα
τικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Ολι Ρεν και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης του Ευη^Γουρ, στο Λουξεμβούργο.

Moody’s: Προς ανακεφαλαιοποίηση ίων ελληνικών τραπεζών

Την εκτίμηση ότι οι προωθού
μενες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα
θερότητας (ΕΕ5ξ) είναι πιθανό 
να επισπεύσουν την αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέους 
και να οδηγήσουν σε ανακεφα- 
λαιοποίηση των εγχώριων τρα
πεζών διατυπώνει η Μοοάγ’ε. 
Σύμφωνα με ανάλυση του οίκου 
η έγκριση την προηγούμενη ε
βδομάδα από το γερμανικό κοι
νοβούλιο της διεύρυνσης του 
ΕΕ5Ε ανοίγει τον δρόμο για τη 
διεύρυνση της στήριξης του ελ
ληνικού τραπεζικού τομέα μέσα

από ένα γενικότερο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού 
χρέους.
Οπως τονίζει η Μοοάγ’ε, ως 
τμήμα ενός ευρύτερου ιϊρο- 
γράμματος αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους θα περιλαμ
βάνεται η ανακεφαλαιοποίηση 
του εγχώριου τραπεζικού συ
στήματος προκειμένου να απο
φευχθεί μια κατάρρευση της οι
κονομίας.
Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν 
ότι για να πετύχει μια αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέους 
ώστε να καταστεί βιώσιμο απαι-

τείται απομείωση (haircut) της 
τάξης του 60% . Με βάση την 
τρέχουσα έκθεση των ελληνι
κών τραπεζών στα ελληνικά ο
μόλογα, τονίζει η Moody’s, οι 
ελληνικές τράπεζες θα υπο- 
στούν περαιτέρω απομείωση 27 
δ ια  ευρώ με αποτέλεσμα τον α- 
φανισμό του συνόλου των ιδίων 
κεφαλαίων του τραπεζικού συ
στήματος της χώρας. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, οι εγχώριες τρά
πεζες διατηρούν στα χαρτοφυ
λάκιά τους ομόλογα του ελληνι
κού Δημοσίου συνολικού ύψους 
45 δισ. ευρώ.

καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ
μιλήσουν κατά τηε Ελλάδαε, αλλά 
μείνανε σε θεωρητικολογίεε για 
τη ν ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Είχε παίξει, είχε αγωνιστεί, εί
χε κερδίσει. Ηταν μια από τιε σπά- 
νιεε τέτοιεε μέρεε στη δύσκολη αυ
τή  χρονιά που τηε είχε επιφυλά
ξει τόσεε απογοητεύσειε.

Το βράδυ στο σπίτι τηε, αφού 
βούρτσισε τα  μαλλιά τηε, αι- 
σθάνθηκε την ανάγκη να τηλε
φωνήσει σ τη ν  πρεσβεία σ τη ν 
Αθήνα. Το τηλέφωνο σήκωσε ο ί- 
διοε ο πρέσβηε.
-  «Μέρκελ εδώ. Είδεε που έπρεπε

Οταν τελείωσε τη συνομιλία της 
με τον πρέσβη, η Μέρκελ μονολο
γούσε...

να είσαι πιο αισιόδοξοε; Τα κα
ταφέραμε τελικά».

-  «Συγχαρητήρια κυρία πρόε
δρε».
-  «Από αύριο θα έρθει και η 
τρόικα. Κοίταξε σε παρακαλώ να 
κάνειε ό,τι μπορείε να τουε δι- 
ευκολΰνειε. Πώε είναι η κατά
σταση εκεί;»

-  «Σήμερα ήταν λίγο δύσκολα τα 
πράγματα», είπε ο πρέσβηε. «Ελπί
ζω αύριο να είναι καλύτερα. Απερ- 
γούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
για λόγουε που αφορούν τη ν ερ
γασιακή τουε κατάσταση έναντι 
τω ν νέων νομοσχεδίων που την ε
πηρεάζουν».
-  «Ποιο ήταν το ποσοστό επι- 
τυχίαε τηε απεργίαε;» ρώτησε η 
Μέρκελ.

Ο πρέσβηε σαν να κόμπιασε:
-  «Ξέρετε, εδώ, όταν γίνεται α-

περγία, οι συνδικαλιστέε κατα
λαμβάνουν τα υπουργεία, και όσοι 
δεν θέλουν να απεργήσουν, δεν έ
χουν τη  δυνατότητα να δουλέ
ψουν. Ετσι οι απεργίεε έχουν πά
ντα ποσοστό συμμετοχήε 100%».
-  «Μα πώε καταλαμβάνουν τα υ
πουργεία;» ξαφνιάστηκε η κα- 
γκελάριοε.

-  «Βέβαια, υπάρχει κατοχυρω
μένη στο Σύνταγμα η προστασία 
τόσο του δικαιώματοε στην ερ
γασία, όπωε και αυτού τηε απερ
γίαε...» κόμπιασε ο πρέσβηε.
-  «Και ο υπουργόε πώε πάει στο 
γραφείο του;» αναρωτήθηκε η 
Μέρκελ.

-  «Δ εν  πάει», απάντησε ο πρέ
σβηε.
-  «Και πού θα πάει η τρόικα; Πού 
θα συναντήσει τουε υπουρ- 
γούε;»

-  «Θα το δούμε αυτό αύριο. Προε 
το παρόν το υπουργείο Οικονομι
κών είναι κατειλημμένο από τουε 
υπαλλήλουε ενόε άλλου υπουρ
γείου, του υπουργείου Ανάπτυξηε, 
γιατί οι υπάλληλοι του υπουργεί
ου Οικονομικών δεν θέλησαν να το 
καταλάβουν», εξήγησε ο πρέσβηε.
-  «Μαι ή  μου λεε; Αυτά είναι τρε- 
λέε ιστορίεε!» είπε η καγκελά- 
ριοε.

-  «Κυρία πρόεδρε, προσπαθώ να 
σαε λέω τα πράγματα όπωε είναι 
πάντα», είπε ο πρέσβηε.
-  «Και οι αποφάσειε για να α
περγήσουν πώε παίρνονται;»

-  «Απ ’ ό,τι ξέρω, σε γενικέε συ- 
νελεύσειε τω ν  σωματείων». 
«Μετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
στιε γενικέε αυτέε συνελεύ- 
σειε;»

-  «Οχι, μόνο περίπου το 5%, και 
ψηφίζουν -συνήθωε διά βοήε- ό,τι 
έχει εισηγηθεί η ηγεσία, που είναι 
συνήθωε κομματική».
-  «Τι λεε βρεε παιδί μου;» είπε 
απορημένη η Μέρκελ, «περίερ
γο σύστημα».

-  «Ναι», είπε ο πρέσβηε, «αύριο 
θα υπάρχει και μια δυσκολία α
κόμη, απεργούν τα μέσα μαζικήε 
μεταφοράε και δεν θα κυκλοφορεί 
ούτε λεωφορείο ούτε τρόλεϊ ούτε 
τρένο ή μετρό.
-  «Τι λεε; Κι εκεί συμμετοχή 
100%;»

-  «Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Οποι- 
οε προσπαθήσει να εργαστεί, α- 
ποδοκιμάζεται και απειλείται ο ί- 
διοε και η οικογένειά του, με σκο
πό να τραπεί σε φυγή».
-  «Και ο κόσμοε τι κάνει; Θα πά
ρουν όλοι ταξί;»

-  «Οχι, τα ταξί δεν λειτουργούν 
εκείνη την ημέρα. Οι ιδιοκτήτεε 
τουε κάνουν 48ωρη απεργία για να 
εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τουε 
προε τουε απεργούε στα μέσα με
ταφοράε».
-«Ο ι οδηγοί, όχι οι ιδιοκτήτεε» 
τον διόρθωσε η Μέρκελ.

-  «Οχι, όχι, οι ιδιοκτήτεε», επέ- 
μεινε ο πρέσβηε.
-  «Μα είναι δυνατόν; Πώε είναι 
δυνατόν να έχουν αλληλεγγύη 
εργοδότεε με μισθωτούε, ταξί με 
μέσα μαζικήε μεταφοράε; Είναι 
κομματική αυτή η σύμπραξη;» 
ρώτησε η Μέρκελ.

-  «Δ εν  το νομίζω, είπε ο πρέ
σβηε, τα σωματεία τω ν μεταφορών 
είναι κύρίωε σοσιαλιστικά και 
κομμουνιστικά, ενώ οι ιδιοκτήτεε 
ταξί ανήκουν στο αδελφό κόμμα 
του δικού σαε, τη  Ν.Δ. του κ. Σα
μαρά, και ο πρόεδρόε τουε, έναε 
πολύ φανταχτερόε τύποε, είναι και 
μέλσε τηε ηγεσίαε του κόμμα- 
τοε».
-  «Δηλαδή εδώ συμπράττει η 
Ν.Δ. με τα κομμουνιστικά κόμ
ματα;» ξαναρώτησε η Μέρκελ.

-  «Οχι ακριβώε, εξήγησε ο πρέ
σβηε, γιατί η Ν.Δ. έχει ψηφίσει στη 
Βουλή τον νόμο που αφορά την α
πελευθέρωση του επαγγέλματόε 
τουε, εναντίον του οποίου στρέ
φονται οι ιδιοκτήτεε τω ν  ταξί».
-  «Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ», του 
είπε η καγκελάριοε, «ομολογώ ό
τι δεν έχω καταλάβει πολλά 
πράγματα, αλλά κουράστηκα 
και θα σταματήσω αυτή τη συ
ζήτηση. Καλή σου νύχτα».

Βαδίζονταε προε το τραπεζάκι 
για να ετοιμάσει στον εαυτό τηε έ
να δυνατό ποτό, η Μέρκελ είπε δυ
νατά στον εαυτό τηε: «Ich ιηυεε 
etwas mehr Mühe zu tun, um die8e 
Griechen endlich veretehen». (Πρέ
πει να κάνω κι άλλη προσπάθεια 
για να καταλάβω επιτέλουε αυτούε 
τουε Ελληνεε).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Στο 9% του ΑΕΠ 
το δημοσιονομικό 
έλλειμμα φέτος
Τον ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στην περιοχή του 9% του ΑΕΠ φαίνεται πωε έχουν καταλή- 
ξει οικονομικό επιτελείο και τρόικα ότι θα ανέλθει το  έλ
λειμμα του 2011, ενώ η διαδικασία αναθεώρησηε του με
σοπρόθεσμου προγράμματοε είναι ακόμα ανοικτή και πι
θανόν να ολοκληρωθεί έωε τη ν Παρασκευή. Σύμφωνα με 
κοινοτικούε παράγοντεε, οι δύο πλευρέε έχουν προε το πα
ρόν καταλήξει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα φέτοε θα α- 
νέλθει στο 9% του ΑΕΠ και όχι στο 8,5% που αναγράφεται 
στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Για το ν  λόγο αυ
τό και στο προσχέδιο επισημαίνεται πωε υπάρχει πιθανό
τητα αύξησηε του ελλείμματοε κατά 0,5% του ΑΕΠ (από 8,5% 
του ΑΕΠ) «αν δεν υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση σε αυ
τή  τη ν εθνική συλλογική προσπάθεια και με βάση τα έωε 
τώρα δεδομένα τηε εκτέλεσηε του προϋπολογισμού».

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικόε στόχοε για το  έλλειμμα φέ
τοε ήταν να διαμορφωθεί στο 7,6% του ΑΕΠ. Αυτό σημαί
νει ότι ήδη καταγράφεται μία απόκλιση τηε τάξηε του 1,4% 
του ΑΕΠ, παρά τη  λήψη τω ν  νέω ν μέτρων, και αφήνει α
νοικτό το ενδεχόμενο για τη ν προώθηση κι άλλων επιβα- 
ρυντικών μέτρων για το  2011. Είναι σαφέε ότι στιε μαρα- 
θώνιεε διαπραγματεύσειε 
τω ν  τελευταίων ημερών με
ταξύ του οικονομικού επι
τελείου και τηε τρόικαε, οι 
εκπρόσωποι τω ν δανειστών 
μαε δεν υιοθέτησαν τιε προ- 
βλέψειε του υπουργείου Οι
κονομικών για την απόδοση 
τω ν  νέω ν μέτρων που έχει 
λάβει η κυβέρνηση μέχρι 
τώρα. Μάλιστα, ο διευθυντήε 
του δημοσιονομικού τμή- 
ματοε του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κ.
Carlo CottareUi, δήλωσε χθεε (μιλώνταε στο Reutern) ότι το 
έλλειμμα τηε Ελλάδαε θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω τό 
σο φέτοε σε σχέση με το  2010, όσο και του χρόνου. Ο υ
πουργόε Οικονομικών του Καναδά, κ. Jim Flaherty, δήλω
σε πωε η κρίση ελληνικού χρέουε χειροτερεύει αντί να βελ
τιώνεται. Παράλληλα, σε άλλο δημοσίευμα του Reutern α
ναφερόταν ότι «ο ι επόμενεε εβδομάδεε ίσωε αποδειχθούν 
καθοριστικέε» για τη ν Ευρωζώνη και τη ν Ελλάδα και ση
μείωνε πωε τα δεδομένα θα αλλάξουν σύντομα, καθώε πριν 
η ελληνική κυβέρνηση λάβει τη ν  7η δόση του δανείου «οι 
κανόνεε του παιχνιδιού θα έχουν αλλάξει».

Nées laxupés πιέσειβ στα χρηματιστήρια
Η μη επίτευξη τω ν  στόχων από την πλευρά τηε Ελλάδαε 

και οι ενδεχόμενεε αλλαγέε σε επίπεδο Ευρωζώνη^ ώστε 
να μπορεί να «στηριχθεί» μία χρεοκοπία κράτουε-μέλουε, 
προκάλεσαν χθεε νέεε ισχυρέε πιέσειε στα χρηματιστήρια 
τηε Αθήναε, τηε Ευρώπηε και τω ν  ΗΠΑ, ενώ ανοδική τρο
χιά κατέγραψαν και η διαφορά απόδοσηε τω ν  ελληνικ 
ομολόγων έναντι τω ν  αντίστοιχων γερμανικών Spreads,.

Ο έλεγχοε τηε τρόικαε δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αν 
και όλα είναι ανοικτά -η τρόικα δεν έχει καταλήξει ακόμα 
στο τι θα περιλάβει σ τη ν έκθεσή τηε- το κλίμα που υπάρ
χει είναι ότι τελικά η 6η δόση θα εκταμιευθεί. Ωστόσο, α
πό σήμερα το  οικονομικό επιτελείο καλείται να εργαστεί 
πάνω στα  μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν τη  διετία 2013- 
2014, ώστε να καλυφθεί ένα δημοσιονομικό «κενό» που υ
πάρχει για αυτά τα χρόνια, ύψουε περίπου 6 δισ. ευρώ.

Τό γεγονόε ότι η αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου προ- 
γράμματοε είναι σε εξέλιξη, φαίνεται και από τα  στοιχεία 
που περιλήφθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 
2012, που κατατέθηκε χθεε στη Βουλή. Σύμφωνα με το προ
σχέδιο, το Μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνει μέτρα ύψουε 
26,2 δισ. ευρώ για τη ν περίοδο 2011-2015, αντί 28,4 δισ. ευ
ρώ που προβλεπόταν στο Μεσοπρόθεσμο τον  Ιούνιο. Είναι 
σαφέε ότι η τρόικα δεν θεωρεί πωε χρειάζονται λιγότερα 
μέτρα για τη  δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά ότι ακόμα 
δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα.

Παρότι στο προσχέ
διο του νέου προϋ
πολογισμού αναφέ- 
ρεται σε 8,5% -  
Καθοριστικές 
οι επόμενες εβδο
μάδες, σύμφωνα 
με το Κβυίετε.
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Παπανδρέου: 
Δεν θα γίνουμε 
Μπανγκλαντές
Απέρρτφε εκ νέου τα σενάρια περί 
πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης

τ 'ου ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ανησυχία προκαλεί στο Μαξίμου 
η νέα απαίτηση τηε τρόικαε που 
αφορά την κα τά ρ γη σ η  του κατώ- 
τατου μισθού (και τω ν συλλογικών 
συμβάσεων). Ο κ. Γ. Παπανδρέου 
θεωρεί ότι η συμφωνία στο συ
γκεκριμένο ζήτημα είναι απολύ- 
τωε επαρκήε, γι’ αυτό και μιλώνταε 
χθεε το  απόγευμα σε βουλευτέε 
τηε Κ. Μακεδονίαε, είπε ότι «οι 
συλλογικέε συμβάσειε εργασίαε ι
σχύουν. Ούτε είμαστε ούτε θα γί
νουμε Ινδία ή Μπανγκλαντέε». Στη 
χθεσινή συνάντησή του (την τρί
τη  με βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ στο 
γραφείο του, τιε τελευταίεε δέκα 
ημέρεε), ο κ. Παπανδρέου ανα
φέρθηκε και στο ενδεχόμενο κοι
νωνικών εντάσεων. Οταν ρωτή
θηκε εάν υπάρχει ενδεχόμενο ε- 
λογών, ανέφερε πωε «εγώ  είμαι 
.άρών, αντέχω, το θέμα είναι ο κό- 

σμοε να μην κάνει μπαμ». Για α
κόμη μια φορά έγινε δέκτηε πα-

0  πρωθυπουργός 
ανέφερε σε βουλευτές 
ότι «εγώ αντέχω, 
το θέμα είναι ο κόσμος 
να μην κάνει μπαμ».

ραπόνων τόσο για πρόσωπα όσο 
και για πολιτικέε τηε κυβέρνησηε.

Ουκ ολίγοι επέκριναν τιε κα
θ υ σ τερ ή σ ε ι σ τη ν  κατάργηση 
τω ν οργανισμών και υπέδειξαν ωε 
υπεύθυνο το ν  κ. Θ. Πάγκαλο, τον 
οποίο κατηγόρησαν και για δη- 
μόσιεε τοποθετήσειε που «δεν 
βοηθούν» στη  δύσκολη συγκυρία. 
Για ακόμη μια φορά άφησαν αιχ- 
μέε και για τον  κ. Ηλ. Μόσιαλο και 
τιε δηλώσειε του περί προνο
μίων. Οι βουλευτέε έθεσαν και ζη
τήματα κακήε διαχείρισηε (λχ. κα
τασπατάληση δΰο ετώ ν δίχωε α- 
ποτελεσματικότητα), ενώ οι πε
ρισσότεροι ήγειραν το  θέμα τηε ε- 
ξίσωσηε του πετρελαίου θέρμαν- 
σηε με τηε κίνησηε. Ο κ. Παπαν
δρέου δεσμεύτηκε ότι θα συζη
τήσει με το υπ. Οικονομικών τιε 
πιθανότητεε αλλαγήε του συγκε
κριμένου μέτρου για το 2012.

Προβληματισμό προκαλεί και η 
εφεδρεία. Η σοβαρότερη ανησυ
χία τω ν  μελών του Υπουργικού α
φορά τη  διαχείριση τω ν  περίπου

7.000-8.000 δημοσίων υπαλλή
λων (εκ τω ν 30.000 που θα τεθούν 
σε εφεδρεία), οι οποίοι δεν εμπί
πτουν στιε διατάξειε περί υπο- 
χρεωτικήε συνταξιοδότησηε. Επι
κρατέστερη λύση είναι η κατάρ
γηση οργανισμών, από την οποία 
ευελπιστούν ότι θα συμπληρωθεί 
ο αριθμόε τω ν 30.000 υπαλλήλων, 
όπωε άλλωστε έχει συμφωνηθεί με 
τη ν  τρόικα. Η κατάργηση θα ο
δηγήσει σε απολύσειε και στην κυ
βέρνηση προετοιμάζονται ήδη 
γ ι ’ αυτό το ενδεχόμενο. Οι λε- 
πτομέρειεε θα γίνουν γνωστέε ώε 
τη ν Πέμπτη, οπότε θα κατατεθεί 
το  σχετικό πολυνομοσχέδιο.

Στο Υπουργικό τηε Κυριακήε, υ
πουργοί όπωε οι X. Καστανίδηε, 
Μ ιλτ. Παπαϊωάννου, Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου και Φώφη 
Γεννηματά ζήτησαν από τον κ. Βε- 
νιζέλο να δεσμευτεί ότι το  μέτρο 
τηε εφεδρείαε δεν θα επεκταθεί 
χρονικά. Η κ. Διαμαντοπούλου πα- 
ρέπεμψε στο άρθρο του κ. Κ. Ση
μίτη σ τη ν «Κ » τηε Κυριακήε, υ- 
πογραμμίζονταε ότι όσα λέει ο 
πρώην πρωθυπουργόε πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η ίδια 
προχώρησε και σε σχόλια επί 
του προϋπολογισμού, λέγονταε ό
τι δεν είναι σαφήε η στόχευσή του. 
Συζήτηση προκάλεσε και μια α
ποστροφή του κ. Βενιζέλου για την 
αποτελεσματικότητα τηε απο- 
γραφήε των δημοσίων υπαλλήλων, 
κάτι που προκάλεσε την παρέμ
βαση του κ. I. Ραγκούση, ο οποί- 
οε τη ν  υπερασπίστηκε. Σημειώ
νετα ι ότι στην κυβέρνηση σχε
διάζουν μια δεύτερη απογραφή, ό
χι όμωε για να καταγράψουν τον  
αριθμό, αλλά τα ακριβή προσόντα 
τω ν  δημοσίων υπαλλήλων, κάτι 
που θα βοηθούσε και για τη ν  α
ξιολόγησή τουε. Εκτιμάται ωστό
σο πωε μια τέτοια κίνηση στην πα
ρούσα φάση, δεν είναι εφικτή. Πέ
ραν τούτων, ο πρωθυπουργόε και 
οι συνεργάτεε του έχουν στραμ
μένη τη ν  προσοχή τουε στο ρα
ντεβού τω ν  κ.κ. Μέρκελ και Σαρ- 
κοζί. Κυβερνητικά στελέχη εξο
μολογούνται ότι είναι προφανέε 
πωε η συμφωνία τηε 21ηε Ιουλί
ου πρόκειται να υποστεί τροπο- 
ποιήσειε, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην επαρκή διαχείριση του ελ
ληνικού χρέουε. Συνεργάτεε του 
πρωθυπουργού δηλώνουν πωε η 
κυβέρνηση ουδέποτε έθεσε θέμα 
αναθεώρησηε τηε 21ηε Ιουλίου.

Τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου να σκέφτεται να υποβάλει την πα
ραίτησή του, θέλει χθεσινό δημοσίευμα της γερμανικής έκδοσης των 
ΕίηαηαβΙ Τίητεε, παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί δήλωση εκπροσώπου της 
κυβέρνησης ότι πρόκειται για «ανοησίες».

Σενάρια
παραίτησης

«Ο Παπανδρέου σκέφτεται 
να παραιτηθεί», ήταν ο τίτ
λος της πρώτης είδησης 
στην ιστοσελίδα των γερμα
νικών ξίημπαμΙ Τίιτίθε, παρά 
το γεγονός ότι το σχετικό 
δημοσίευμα φιλοξενούσε 
δήλωση εκπροσώπου της 
ελληνικής κυβέρνησης που 
χαρακτήριζε «ανοησίες» τις 
σχετικές πληροφορίες. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
ο κ. Παπανδρέου τις τρεις 
τελευταίες εβδομάδες έχει 
συζητήσει δύο φορές με έ 
μπιστους ανθρώπους του 
περιβάλλοντος του το ενδε
χόμενο να παραιτηθεί.
Οι λόγοι, σύμφωνα πάντα με 
την εφημερίδα, αφορούν το 
γεγονός ότι βρίσκεται ε
γκλωβισμένος ανάμεσα στις 
πιέσεις και τις απαιτήσεις 
της τρόικας και τις αντιδρά
σεις του ελληνικού λαού στο 
πρόγραμμα λιτότητας, «δε
κάδες χιλιάδες βρίσκονται 
στα οδοφράγματα», αναφέ
ρει χαρακτηριστικά. Επιπλέ
ον, φιλοξενεί δήλωση έμπι
στου συνεργάτη του ότι «η 
Ελλάδα δεν αποφασίζει πλέ
ον για τίποτε».

Βέλη Μαξίμου εναντίον Σημίτη
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με μια πολύ επιθετική δήλωση ε- 
πέλεξε να απαντήσει χθεε ο κυ- 
βερνητικόε εκπρόσωποε σ το ν  κ. 
Κ. Σημίτη για το  άρθρο του στην 
«Κ » στο οποίο περιέγραψε τον κίν
δυνο εξόδου m s χώραε από το ευ
ρώ, αν η κυβέρνηση δεν αντα- 
ποκριθεί άμεσα oris υποχρεώσει 
ms. «Είναι εύκολο να γενικολογεί 
κανεί5, αλλά εγώ θα περίμενα να 
ακούσω και τιε τολμηρέε πολιτι- 
κέε (αντιπροτάσεΐ5) με συγκε
κριμένα στοιχεία», σχολίασε δη
κτικά ο κ. Ηλ. Μόσιαλθ5 (στον 
Real) προσθέτονταε, μάλιστα, ό
τι από τιε προβλέψειε Σημίτη έ
λειπε το  «διά ταύτα».

Το παράδοξο είναι ότι το  «ά- 
δειασμα» του πρώην πρωθυ
πουργού από τον  υπουργό Επι- 
κρατείαε ουδόλωε έχει διαφανεί α
πό τη  σχετική συζήτηση σ το  προ
χθεσινό υπουργικό συμβούλιο. 
Εκεί όχι μόνον δεν επικρίθηκε ο 
κ. Σημ ίτη , αλλά η κ. Αννα  Δια- 
μαντοπούλου που σχολίασε την 
παρέμβασή του υποστήριξε ότι 
«θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά 
υπ’ όψιν από όλου3». Ο δε κ. Γ. Πα
πανδρέου αρκέστηκε στο  σχόλιο 
ότι έναε πρώην πρωθυπουργόε έ
χει κάθε δικαίωμα να λέει τη ν  ά
ποψή του, συμπληρώνοντα5, ω-

στόσο, ότι «δεν ξέρω αν βοηθά να 
κινδυνολογούμε», ενώ  κατά πλη- 
ροφορίεε συμφωνήθηκε να μη δο
θεί απάντηση στον  κ. Σημίτη, κα- 
θώε εκτιμήθηκε ότι οι παραινέσειε 
του ενδεχομένου βοηθούν την κυ
βέρνηση, καθιστώνταε ευκρινέ
στερη την κρίσιμη μάχη που δίνει.

Πέραν του κ. Σημίτη, πάντωε, η 
κυβέρνηση και πάλι καλείται να α
ντιμετωπίσει τιε εσωτερικέ5 τηε α-

Ο  κ. Μόσιαλος ανέφερε 
πως ανέμενε από τον 
πρώην πρωθυπουργό 
να καταθέσει συγκεκρι
μένες προτάσεις.

ντκράσειε που ανέδειξε εκ νέου το 
μέτρο τηε εργασιακήε εφεδρείαε. 
Δ ιότι μπορεί μεν οι περισσότεροι 
υπουργοί να συνομολόγησαν ότι 
προωθήθηκε η ηπιότερη δυνατή 
λύση, πλην όμωε δεν έλειψαν οι 
ενδοκομματικέε αιχμέε που τού
τη  τη  φορά είχαν ωε αποδέκτη τον 
κ. Θ. Πάγκαλο. Η κ. Εύη Χριστο
φιλοπούλου (υπενθυμίζεται ότι 
κατέρχεται σ τη ν ίδια περιφέρεια 
με το ν  αντιπρόεδρο) είπε ότι «α ν  
δεν είχε πέσει εντελώε έξω ο 
στόχοε τω ν συγχωνεύσεων και

τω ν  καταργήσεων φορέων» (τη 
σχετική ευθύνη έχει ο κ. Παγκα- 
λοε) «δεν θα είχαμε πάρει το  πλέ
ον επώδυνο μέτρο τηε εφεδρείαε», 
ενώ και ο κ. Κ. Καρτάληε (9,84) μί
λησε για ευθΰνεε που «έχουν ο
νοματεπώνυμο» στη ν «αναδιάρ
θρωση του δημόσιου τομέα».

Παρεμφερή άποψη εξέφρασε 
και ο διοικητήε του ΙΚΑ κ. Ροβ. 
Σπυρόπουλοε, υποστηρίζονταε 
ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε αντί 
οριζόντιων αποφάσεων να  θε
σπίσει κριτήρια αξιολόγησηε, ε
νώ  ο κ. Μαν. Μπεντεντώτηε υπο
γράμμισε ότι πριν από οποιαδή
ποτε εφεδρεία θα έπρεπε να  α
πολυθούν όσοι δημόσιοι υπάλ
ληλοι βρίσκονται στα  δικαστήρια 
για υποθέσειε διαφθοράε. Σημει
ώνεται ότι ο κ. Μπεντεντώτηε πα
ραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει με
γάλη ευθύνη για τη  διαφθορά που 
διογκώθηκε τη ν περίοδο 1996 - 
2004, απαντώνταε έτσ ι εμμέσωε 
σ τον  κ. Σημίτη.

Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι φη- 
μολογίεε στη  Βουλή ήθελαν αρ- 
κετούε κυβερνώντεε βουλευτέε να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο μετά την 
εξασφάλιση τηε 6ηε δόσηε να θί
ξουν με επιστολή τουε τη ν  ανά
γκη επανανομιμοποίησηε τηε κυ
βέρνησηε, δηλαδή εμμέσωε να ζη
τούν εκλογέε...

Κατά του προϋπολογισμού και της εφεδρείας η αντιπολίτευση

«Λαϊκή συμμαχώ αντεπίθεσης» ζητεί το ΚΚΕ, για «λάθος πολιτική» μιλάει ο 
ΛΑΟΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «ντίλερ στο πλιάτσικο».

Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμ
ματα τηε Αριστεράε προκάλε- 
σαν τόσο  η κατάθεση του προϋ
πολογισμού 2012, όσο και οι κυ- 
βερνητικέε αποφάσειε για την ερ
γασιακή εφεδρεία. Κατά του προ
σχεδίου και τηε εφεδρείαε τά 
χθηκε και ο ΛΑΟΣ, ενώ αίσθηση 
προκάλεσε η Δημοκρατική Συμ- 
μαχία τηε κ. Ντόραε Μπακογιάν- 
'πι, η οποία επιτίθεται για το προ- 

χέδιο του προϋπολογισμού όχι 
μόνο σ τη ν  κυβέρνηση, αλλά και 
σ τη ν τρόικα. Στο σχόλιό του για 
το προσχέδιο του προϋπολογι
σμού το  ΚΚΕ αναφέρει ότι «κάτω 
από το ν  όρο σωτηρία τηε χώραε» 
η κυβέρνηση εννοεί τη ν  εξόντω 
ση του λαού και την καταδίκη του 
στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 
Το ΚΚΕ ζητεί λαϊκή συμμαχία πα- 
ρεμπόδισηε και αντεπίθεσηε κα
τά  τηε κυβέρνησηε και τω ν  κομ
μάτων τηε πλουτοκρατίαε, ώστε 
να σωθεί ο λαόε, ενώ σε σχέση με 
την εργασιακή εφεδρεία ζητεί να 
διαμορφώσουν οι εργαζόμενοι

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
μαζί με τουε αυτοαπασχολούμε- 
νουε συμμαχία με σύνθημα «τέ 
λοε οι θυσίεε για την κρίση και το 
χρέοε που δημιούργησε με τα 
κέρδη και τιε φοροαπαλλαγέε 
τηε η πλουτοκρατία».

Οπωε επισημαίνει το  ΚΚΕ, οι 
30.000 απολύσειε δημοσίων υ
παλλήλων μέσα στο  2011 είναι η 
αρχή τηε μεγάληε σφαγήε και «έρ
χονται κι άλλεε 200.000 απολύσειε

μέχρι το  2013». Ο πρόεδροετου  
ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρηε προέ- 
βλεψε μιλώνταε χθεε σ το  ραδιό
φωνο του Α Ν Τ Ι ότι τα μέτρα δεν 
θα αποδώσουν. «Είναι βέβαιο ό
τ ι  ο προϋπολογισμόε δεν πρό
κειται να εξυπηρετηθεί, όπωε 
δεν εξυπηρετήθηκαν όλοι οι τε 
λευταίοι προϋπολογισμοί», το 
νίζει σε ανακοίνωση το  Γραφείο 
Τύπου του ΛΑΟΣ, το  οποίο χα
ρακτηρίζει «λάθοε πολιτική με ε-

ξασφαλισμένα ακόμα πιο λαθε
μένα αποτελέσματα», τη ν  εργα
σιακή εφεδρεία.

Επίθεση σε εξαιρετικά υψηλούε 
τόνουε εξαπέλυσε χθεε στον πρω
θυπουργό ο πρόεδροε του ΣΥΝ κ. 
Αλέξηε Τσίπραε. Αναφερόμενοε 
στη  συμφωνία με το ν  εμίρη του 
Κατάρ στην τηλεόραση τηε NET 
ο κ. Τσίπραε χαρακτήρισε το ν  
πρωθυπουργό «ντίλερ  στο πλιά
τσικο» που γίνεται με τη  δημόσια 
περιουσία, ενώ  απέρριψε κατη
γορηματικά τη ν  εφεδρεία λέγο
νταε ότι εξοικονομεί όσα δίνει η 
κυβέρνηση για τα  μυστικά κον
δύλια. Σε ό,τι αφορά το  προσχέ
διο του προϋπολογισμού, ο ΣΥΝ 
τονίζει ότι επιβεβαιώνει, πωε αυ
τή  η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη 
για τα  συμφέροντα τηε ελληνικήε 
κοινωνίαε και πρέπει να φύγει το  
συντομότερο δυνατό.

ΔΗΜΑΡ, ΔΗΣΥ
Σ την ανακοίνωσή τηε, η Δη 

μοκρατική Αρ ιστερά  προβλέπει

ότι ο προϋπολογισμόε του 2012 
θα αναθεωρηθεί το  πολύ σε 
τρειε μήνεε, ενώ  σε ότι αφορά 
το ν  στόχο για πρωτογενέε πλε
όνασμα κάνει λόγο για  «κυβερ
νητική  ευχή».

Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε κ. Φώτηε Κουβέληε 
χαρακτήρισε απαράδεκτο, πα
ράνομο και αντισυνταγματικό το 
μέτρο τηε εργασιακήε εφεδρεί
αε και τό ν ισ ε  ότι «οδηγεί σε χι- 
λιάδεε απολύσειε».

Σε ανακοίνωσή τηε για το ν  
προϋπολογισμό η Δημοκρατική 
Συμμαχία κατηγορεί τη ν  κυβέρ
νηση  και τη ν  τρόικα ό τι «παρα
βιάζουν το  μεσοπρόθεσμο πρό
γραμμα που ψήφισε η Βουλή 
πριν από τρειε μόλιε μήνεε». Κα
τά  τη  ΔΗΣΥ, ο προϋπολογισμόε 
εντείνει ακόμα περισσότερο τη ν 
υπερφορολόγηση του ιδιωτικού 
τομέα και χτυπά τουε κοινωνικά 
αδύνατουε προε όφελοε τω ν  φι
λικών π pos τη ν  κυβέρνηση συ
ντεχνιακών ομάδων.

Η κατάργηση της «βουλευτικής σύνταξης» απασχολεί το Κοινοβούλιο
υ ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Η πλήρης κατάργηση τηε «απο- 
ζημ ίωσηε» για τη  συμμετοχή 
στιε νομοπαρασκευαστικέε επι- 
τροπέε του Κοινοβουλίου και η εκ 
θεμελίων επανεξέταση τηε «βου- 
λευτικήε σϋνταξηε», με το  ερώ
τημα τηε κατάργησήε τηε, απο
τελούν δύο από τα θέματα αιχμήε 
για τη ν  καθημερινότητα τω ν  
βουλευτών, σ τη ν  παρούσα εξαι
ρετικά δύσκολη συγκυρία για τα 
δημοσιονομικά τηε χώραε, αλλά 
και τη ν  αξιοπιστία του πολιτικού 
συστήματοε.

«Ο ,τι και να κόψουμε τώρα, εί
ναι μάλλον αργά. Επρεπε από την 
πρώτη στιγμή να κάνουμε κινή-

σειε», δείχνουν να συμφωνούν οι 
περισσότεροι, προσθέτονταε πωε 
κάθε πρωτοβουλία προε τη ν κα
τεύθυνση του περιορισμού τω ν 
«προνομίων» τω ν  βουλευτών θα 
εκληφθεί πλέον ωε πράξη που υ
παγορεύεται από ενοχή ή υπα
κούει σε φωνέε λαϊκισμού.

Το όλο θέμα βρισκόταν χθεε 
στο επίκεντρο τω ν  συζητήσεων 
που είχαν στο Περιστύλιο, το 
Εντευκτήριο και τουε διαδρό- 
μουε οι περισσότεροι εκ τω ν  
«300» που βρέθηκαν στον Ναό τηε 
Δημοκρατίαε. Μάλιστα, σύμφωνα 
με πληροφορίεε, ο πρόεδροε τηε 
Βουλήε κ. Φίλιπποε Πετσάλνι- 
κοε φέρεται παρεμβαίνονταε σε 
μία από τιε εν λόγω συζητήσειε να

ζητεί από τουε παρευρισκομένουε 
να του παρουσιάσουν προτάσειε.

Από τιε χθεσινέε συζητήσειε, 
πολλοί φαίνεται να αποκόμισαν 
τη ν  εντύπωση ότι το πρώτο «με
γάλο βήμα» που θα πρέπει να α
ναμένεται είναι η λήψη απόφασηε 
να  μην είναι αμειβόμενεε οι διαρ- 
κείε επιτροπέε για τα  μέλη τουε. 
Υπενθυμίζεται πωε έπειτα και α
πό τιε τελευταίεε περικοπέε η α
μοιβή αυτή ανέρχεται στα  150 ευ
ρώ ανά συνεδρίαση.

Η αλήθεια είναι ότι το  αίτημα 
για τη  λήψη αυτού του μέτρου εί
ναι παλαιό, αλλά σημαντικόε α- 
ριθμόε μελών του Κοινοβουλίου, 
αντιδρώνταε με χαρακτηριστικά 
συντεχνίαε, κατάφερε για καιρό

να το  «εξαφανίσει». Χαρακτηρι
στικό είναι ότι πέραν τω ν  κατά 
καιρούε μεμονωμένων δηλώσεων 
ή και κ ινήσεων όπωε εκείνεε 
πρόσφατα των βουλευτών κ.κ. Χα- 
ράε Κεφαλίδου (ΠΑΣΟΚ), Κυριά
κου Μητσοτάκη (Νέα Δημοκρατία) 
και τω ν  βουλευτών τηε «Δημο
κρατικήε Αριστεράε», οι οποίοι πα
ραιτήθηκαν τω ν επίμαχων «απο
ζημιώσεων», υπάρχει και θεσμι
κά διατυπωμένο αίτημα, που όμωε 
έχει μείνει σ τα  συρτάρια: «Η  
βουλευτική σύνταξη πρέπει να κα- 
ταργηθεί. Ο χρόνοε βουλευττκήε 
θητείαε να λογίζετα ι χρόνοε 
πραγματικήε ασφάλισηε σ τον  α
σφαλιστικό φορέα που ήταν α- 
σφαλισμένοε ο κάθε βουλευτήε

πριν από την εκλογή του. Ωε προε 
το ύψοε τηε σύνταξηε, τα όρια συ- 
νταξιοδότησηε, καθώε και τιε 
λοιπέε διατάξειε, θα ισχύουν οι 
κοινέε διατάξειε. Επίσηε πρέπει να 
καταργηθεί η αποζημίωση τω ν  
βουλευτών για τη  συμμετοχή 
τουε σε συνεδριάσειε τω ν  επι
τροπών ή σε άλλεε δραστηριό- 
τητεε του Κοινοβουλίου, δεδο
μένου ότι η συμμετοχή αυτή δεν 
συνιστά υπερωριακή απασχόλη
ση, αλλά είναι μέσα στα  καθή
κοντα και τιε υποχρεώσειε του 
βουλευτή», αναφέρεται σε πρό
ταση νόμου που έχει καταθέσει το 
ΚΚΕ από τιε 3 Μαΐου 2010, η ο
ποία δεν έχει εισαχθεί προε συ
ζήτηση!

%
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Η Συγγρού 
δεν έπεισε 
την τρόικα
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

«Η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε κυβέρνηση και τρόικα». 
Σε αυτή τη  φράση συνοψίζεται η εφεξήε στρατηγική του 
κόμματοε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε, μετά τη  
χθεσινή απόρριψη από τουε εκπροσώπουε τω ν δανειστών 
τηε γαλάζιαε πρότασηε εφεδρείαε. «Η  τρόικα, φαίνεται 
ότι συμπλέει με την κυβέρνηση στο ζήτημα τηε εφεδρείαε, 
τουλάχιστον για το 2011», διαμηνύονταν χαρακτηριστι
κά χθεε από τη  λεωφόρο Συγγρού, μετά τη ν ολοκλήρω
ση τηε συνάντησηε που είχε η τριμελήε αντιπροι 'ία 
τω ν  δανειστών με το, υπό τον  Αντ. Σαμαρά, γαλάςιυ οι
κονομικό επιτελείο. Η επιλογή τηε Ν.Δ. να αναγνωρίσει 
η ίδια τη  διάσταση απόψεων με την τρόικα δεν έχει ωε 
μοναδικό στόχο ένα προληπτικό έλεγχο τηε όποιαε «ζη- 
μίαε» από μία πιθανή αρ
νητική αξιολόγηση τηε 
«γαλάζιαε εφεδρείαε» 
σ την επικείμενη αξιολό
γηση από το  κλιμάκιο τηε 
τρόικαε. Εχει, επίσηε, στό
χο να καταδείξει -εμμέσωε 
πλην σαφώε- προε την 
κοινή γνώμη τη  διαφορο
ποίηση τηε Ν.Δ., μια δια
φοροποίηση που μπορεί 
να τηε δημιουργεί μείζονα 
προβλήματα στη διεθνή 
τηε εικόνα, εικάζεται όμωε 
ότι θα εντσχύσει την ε
πιρροή τηε στο εθνικό α
κροατήριο. Στη συνάντη
ση με τη ν τρόικα συμμε
τείχαν, πλην του κ. Σαμα
ρά, ο αντιπρόεδροε του 
κόμματοε κ. Στ. Δήμαε 
και οι κ. Χρ. Σταϊκούραε,
Χρυσ. Λαζαρίδηε, ο οποί- 
οε και διαμόρφωσε το τε
λικό κείμενο για τη  γαλά
ζια εφεδρεία, και ο κ. Γιαν.
Μουρμούραε. Το γαλάζιο ε
πιτελείο ανέπτυξε την ά
ποψη ότι η πρόταση τηε 
Ν.Δ. έχει σημαντικότερα 
δημοσιονομικά οφέλη, χω- 
ρίε πάντωε -όπωε προκύ
πτει- να πείσει για τη  βα- 
σιμότητα τω ν  ισχυρισμών του. Πηγέε τηε Ν.Δ. εκτιμού
σαν ότι τα στελέχη τηε τρόικαε δεν έχουν σαφή εικόνα 
για τη  συνέχεια του προγράμματοε εφεδρείαε, πέραν τω ν  
30.000 θέσεων για το 2011 που ανακοίνωσε η κυβέρνη
ση, ενώ συζητήθηκαν και τα μεγέθη του προϋπολογισμού, 
με τη  Ν.Δ. να επισημαίνει τη  βαθιά ύφεση και να εκτιμά 
ωε λίαν πιθανό το ενδεχόμενο και οι νέεε προβλέψειε τηε 
κυβέρνησηε να υποδειχθούν εκτόε πραγματικότηταε.

Τη θέση τηε Ν.Δ., ότι δηλαδή, η γαλάζια πρόταση για 
την εφεδρεία είναι κοινωνικά δικαιότερη και έχει με
γαλύτερο δημοσιονομικό όφελοε, είχε σπεύσει να υπο
γραμμίσει από το μεσημέρι ο εκπρόσωποε Τύπου του κόμ
ματοε κ. Γ. Μιχελάκηε, εξαπολύονταε ταυτόχρονα δρι- 
μύ κατηγορώ εναντίον τηε κυβέρνησηε και τω ν  αντι
φατικών και σκόπιμα ασαφών ανακοινώσεών τηε επί του 
θέματοε. Αιχμηρή ήταν η κριτική και επί του προσχεδίου 
του προϋπολογισμού. Ο αναπληρωτήε τομεάρχηε Οικο- 
νομίαε κ. Χρ. Σταϊκούραε μνημόνευσε βασικά μεγέθη στα 
οποία αποτυπώνεται η αποτυχία επίτευξηε όλων τω ν στό
χων, κυρίωε αυτού τηε μείωσηε του ελλείμματοε, παρά 
τιε αιματηρέε θυσίεε τω ν  πολιτών.

Η γαλάζια επικαιρότητα, πάντωε, δεν περιορίζεται στην 
οικονομία, αλλά και στην τακτική του κόμματοε. Ο κ. Κυρ. 
Μητσοτάκηε έκρουσε το ν  κώδωνα του κινδύνου (99,5) 
προκειμένου οι θέσειε τηε Ν.Δ. να μην χαϊδεύουν αυτιά 
και να μην αποτελόσουν ένα «γαλάζιο “λεφτά υπάρχουν”», 
όπωε είπε. Εκτόε προεδρικήε γραμμήε βρέθηκε χθεε και 
ο τομεάρχηε Πολιτισμού Θαν. Δαβάκηε, μη αποκλείονταε 
(Μετρά) συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ εφόσον δεν προ
κόψει αυτοδυναμία.

Φλερτ πρώην «πράσινων» 
με την Κουμουνδουρο"
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Εντονη κινητικότητα επικρατεί στιε γραμμέε τω ν  πρώ
ην βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ που είτε έχουν 
διαγράφει είτε έχουν αποχωρήσει οικειοθελώε από το 
κυβερνών κόμμα. Οι συναντήσειε, οι συζητήσειε και τα 
ανοίγματα σε άλλουε πολιτικούε χώρουε και στα  κόμ
ματα τηε Αριστεράε αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαι
νόμενο. Τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται κυ
ρίωε σε συνεχή διαβοΰλευση μεταξύ τουε με στόχο να 
συγκροτήσουν μια ευρύτερη πολιτική συμμαχία, η οποία 
όχι μόνον θα «ξαναδώσει ελπίδα σ τον  κόσμο», αλλά θα 
προκαλέσει αναταραχή και στο πολιτικό σκηνικό, συ- 
ναγωνιζόμενη επί ίσοιε όροιε τα  δύο μεγάλα κόμματα 
εξουσίαε. Μιλώνταε χθεε στον Φλαε, ο ανεξάρτητοε βου
λευτήε κ. Π. Κουρουμπλήε έκανε λόγο για μια «μεγάλη 
Κεντροαριστερά, που μπορεί να τραντάξει το  σύστημα». 
Πρόσθεσε πωε «σ το ν  χώρο τηε Κεντροαριστεράε που ο
ρίζεται αυτή η επικοινωνία βρίσκεται και ο κ. Κουβέληε, 
είναι και ο κ. Τσίπραε, είναι το  Αρμα Πολιτών, είναι προ- 
σωτηκότητεε καθηγητών» και «βουλευτέε που έχοσ 'ια- 
γραφεί από το ΠΑΣΟΚ». Οι βουλευτέε και τα  πρώη .τε- 
λέχη που συζητούν μεταξύ τουε είναι οι κ.κ. Γ. Δημαράε, 
Ν. Κοτζιάε, Αλ. Μητρόπουλοε, Β. Παπαχρήστοε, Σ. Σα- 
κοράφα, Αντ. Κοτσακάε, Σ. Παπασπύροε.

Στον χώρο τηε Αριστεράε, με τον  οποίο συγκοινωνούν 
αυτέε οι επιδιώξειε, υπάρχουν ήδη δύο ανταγωνιστικά 
σχέδια, ένα με καθαρά αντιμνημονιακό χαρακτήρα για 
έναν κυβερνητικό συνασπισμό εξουσίαε με βάση την Αρι
στερά, το  οποίο προωθεί ο ΣΥΝ, και το σχέδιο τηε ΔημΛρ., 
το  οποίο θέλει τη ν  ανασυγκρότηση του χώρου του Δη
μοκρατικού Σοσιαλισμού, όχι όμωε ένα αντιμνημονια- 
κό μέτωπο. Η Κουμουνδούρου παραδέχεται ότι οι επα- 
φέε είναι συνεχείε, στενέε και προχωρημένεε με το ν  κ. 
Κουρουμπλή και το ν  κ. Δημαρά, ο οποίοε τάχθηκε υπέρ 
μιαε τέτοιαε συνεργασίαε στην «Αυγή» τηε Κυριακήε, 
αλλά και τουε Αλ. Μητρόπουλο, Ν. Κοτζιά και Σ. Σακο- 
ράφα. Α ν και ο κ. Κουρουμπλήε θα ήθελε και το ν  κ. Κου- 
βέλη στο  σχήμα που προτείνει, η Δημ,Αρ. το απορρίπτει 
και τονίζει ότι δεν έχει επαφή μαζί του. Αντίθετα συζητεί 
με το ν  ανεξάρτητο βουλευτή Β. Οικονόμου, ο οποίοε δεί
χνει να  αποστασιοποιείται από το ν  Γ. Δημαρά.

Ο κ. ΠοΑ Τόμσεν καταφθά
νει στα γραφεία της Ν.Δ. στη 
Συγγρού.

Στελέχη της Ν.Δ. 
αναγνώριζαν ότι υ
πήρξε διαφωνία με 
τους εκπροσώπους 
της για το ζήτημα 
της εφεδρείας.
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Εσοδα ύψους ^  
10,9 δισ. από 
τη φορολόγηση 
εισοδημάτων

. Αύξηση 30,88% εισπράξεων 
α, ) τον φόρο φυσικών προσώπων

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στα έσοδα από τον φόρο εισοδή- 
μαχοε φυσικών προσώπων και 
στην επιπλέον φορολόγηση τηε 
ακίνητηε περιουσίαε των φορο- 
λογουμένων θα στηριχθεϊ ο προ- 
ϋπολογισμόε του 2012 προκει- 
μένου να μειωθεί το έλλειμμα στο 
6,8% του ΑΕΠ. Οι υττόλοιηεθ πη- 
γέε εσόδων ωε επί το πλείστον θα 
παρουσιάσουν υστερήσειε σε 
σχέση με το 2011 που αποδίδο
νται στην ύφεση τηε οικονομίαε 
που με βάση τιε παροδοχέε του 
προσχεδίου του προϋπολογι
σμού θα είναι 2,5%.

Τα καθαρά έσοδα του προϋ- 
πγ ισμοϋ θα φθάσουν τα 54 
δια. _υρώ έναντι 51,5 δισ. ευρώ 
που υπολογίζεται να ανέλθουν το 
τρέχον έτοε. Παρά τα νέα μέ
τρα, τα έσοδα θα αυξηθούν κα
τά 5,08% σε σχέση με εκείνα του 
2011.

Ειδικότερα τα έσοδα το νέο έ- 
τοε θα διαμορφωθούν ωε εξήε:

1. Φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων. Τα έσοδα από την α
νωτέρω πηγή θα αυξηθούν κατά 
30,88% σε σχέση με τον φόρο ει- 
σοδήματοε του 2011. Υπολογί
ζεται να εισπραχθούν 10,9 δισ. 
ευρώ (έναντι 8,33 δισ. ευρώ το 
2011) δηλαδή 2,57 δισ. ευρώ πε

ρισσότερα από φέτοε. Τα επι
πλέον έσοδα θα προέλθουν από 
τη μείωση του αφορολόγητου ο
ρίου στα 5.000 ευρώ από 12.000 
ευρώ, από τη μείωση των φορο
απαλλαγών και την πλήρη ε
φαρμογή των τεκμηρίων. Δεν α
ποκλείεται το όφελοε για τον 
προϋπολογισμό από τον φόρο ει- 
σοδήματοε φυσικών προσώπων 
να είναι πολύ μεγαλύτερο.

2. Φόρος εισοδήματος νομικών 
πρόσωηων. Για μία ακόμη χρονιά 
τα έσοδα από τιε επιχειρήσειε θα 
είναι συρρικνωμένα. Από 3,1 
δισ. ευρώ που ανήλθαν το 2010 
και 2,7 δισ. ευρώ το 2011, το νέο 
έτοε υπολογίζεται να εισπρα- 
χθούν 2,1 δισ. ευρώ, δηλαδή 
μειωμένα κατά 12,7% και 22% α
ντίστοιχα. Η μείωση αυτή απο
δίδεται στιε επιπτώσειε τηε οι- 
κονομικήε κρίσηε στην κερδο
φορία των επιχειρήσεων, αλλά 
και λόγω τηε μείωσηε του συ
ντελεστή φορολόγησηε των α
διανέμητων κερδών από 24% σε 
20% για τη χρήση 2011.

3. Ακίνητη περιουσία. Από τιε νέ- 
εε επιβαρΰνσειε στα ακίνητα το 
επιπλέον όφελοε θα φθάσει τα 
2,65 δισ. ευρώ. Οι φόροι θα είναι 
αυξημένοι κατά 235,2% σε σχέ
ση με το 2011.

4. ΦΠΑ. Παρά την αύξηση των

Εσοδα τακτικού προϋπολογισμού
Ποσά σε εκαι. ευρώ

2 0 1 1 2 0 1 2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %*
ΜΠΑΣ Εκτιμήσεις

πραγ/σεων
ΜΠΑΣ Προβλέψεις 2012/2011

Αμεσοι φόροι 20.554 20.677 21.711 24.115 16,63
Φόρος εισοδήματος . 12.656 12.837 14.860 14.584 13,61
Φόροι στην περιουσία 732 1.128 1.182 3.781 235,20
Αμεσοι φόροι προηγούμενων ετών 2.724 2.050 2.282 2.050 0 ,0 0
Λοιποί άμεσοι φόροι 4.442 4.662 3.387 3.700 20,63

Εμμεσοι φόροι 30.219 29.144 31.243 29.087 -0 ,20
ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κ.λπ. 18.372 17.855 19.160 17.608 -1,38
Φόροι κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. 10.813 10.395 11.198 10.629 2,25
Εμμεσοι φόροι προηγούμενων ετών 608 552 467 499 -9 ,60
Λοιποί έμμεσοι 426 341 418 352 3,23

Σύνολο φορολογικών εσόδων 50.773 49.820 52.954 53.202 6,79

Απολήψεις από Ε.Ε. 185 186 148 146 -21,51

Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 4.634 4.350 4.566 3.019 -3 0 ,6 0

Μη τακτικά έσοδα 2.250 1.926 2.258 2.114 9,76

Επιστροφές εσόδων -3.800 -4.700 -3.697 -3.800 -19,15

Καθαρά έσοδα 54.042 51.582 56.229 54.204 5 ,0 8

* Μειαξύ εκτιμήσεων πρανμαιοποιήσεως ιου 2011 και των προβλέψεων του 2012
ΜΠΔΣ: Μεσοπρόθεσμο Πρόνραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας ΠΗΓΗ: Υπουργείο οικονομικών

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τα καθαρά έσοδα ίου 
προϋπολογισμού ίου 
2012 θα φθάσουν ία 
54 δισ. έναντι 51,5 δισ. 
ευρώ το τρέχον έτος.
συντελεστών ΦΠΑ από το 13% 
στο 23% το 2011 τα έσοδα από 
αυτή την πηγή θα είναι μειωμέ
να κατά 2% και θα ανέλθουν στα 
29 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 
2010 με μικρότερουε συντελεστέε 
και με την ύφεση στο 4,5% τα έ
σοδα από τον ΦΠΑ ήταν 31 δισ. 
ευρώ.

5. Φόροι στις συναλλαγές. Ανα
μένεται να διαμορφωθούν στο έ

να δισ. ευρώ παρουσιάζονταε αύ
ξηση 9,7%, λόγω τηε θετικήε ε- 
πίδρασηε από την αύξηση των α
ντικειμενικών αξιών στα έσοδα 
από τιε μεταβιβάσειε ακινήτων.

6. Φόροι κατανάλωσης. Θα πα
ρουσιάσουν μικρή αύξηση τηε τά- 
ξηε του 2,69%. Βέβαια, η αύξησή 
τουε θα εξαρτηθεί από το μέγε- 
θοε τηε ύφεσηε τηε οικονομίαε. 
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 
του 2012 θα εξισωθούν οι φόροι 
κατανάλωτπιε στο πετρέλαιο θέρ- 
μανσηε και κίνησηε, ενώ ανα
μένεται να αναπροσαρμοσθούν 
οι ΕΦΚ στα καπνικά.

7. Επιστροφές εσόδων. Το όφε
λοε του προϋπολογισμού είναι 
τηε τάξηε των 900 εκατ. ευρώ. Και 
αυτό διότι το 2012 δεν θα υπάρ
ξουν τόσο γενικευμένεε επι-

στροφέε φόρου, δεδομένου ότι 
δεν ισχύει πλέον το μπόνουε των 
αποδείξεων.

Σημειώνεται ότι για μία ακόμη 
χρονιά η τρόικα δεν επέτρεψε 
στο οικονομικό επιτελείο τηε 
κυβέρνησηε να εγγράψει έσοδα 
από τον περιορισμό τηε φορο- 
διαφυγήε. Και αυτό διότι, εδώ και 
δύο χρόνια καταγράφεται πλήρηε 
αποτυχία στην ενεργοποίηση 
του φοροελεγκτικού μηχανι
σμού, καθώε και στην αντιμε- 
τώπσιη φαινομένων διαφθοράε 
και φοροδιαφυγήε. Αντίθετα από 
το 2013 η τρόικα πιστεύει ότι η 
κυβέρνηση θα μπορέσει να έχει 
έσοδα από τη συμμόρφωση των 
φορολογουμένων. Συνολικά μέ
χρι το 2015 υπολογίζεται η εί
σπραξη περίπου 3 δισ. ευρώ.

Αύξηση αντικειμενικών, μείωση αφορολογήτου για τα ακίνητα
Ιδιαίτερα υψηλούε φόρουε θα 
κληθούν να καταβάλουν όλοι οι 
ιδιοκτήτεε ακινήτων για το 2012 
εξαιτίαε των νέων σκληρών μέ
τρων που αποφάσισε η κυβέρ
νηση. Αύξηση των αντικειμενι
κών αξιών, μείωση του αφορο
λογήτου ορίου του Φόρου Ακί- 
νητηε Περιουσίαε (ΦΑΠ) αποτε
λούν τα νέα μέτρα για τα ακίνη
τα, που θα εκτοξεύσουν ωστόσο 
σειρά από άλλουε φόρουε στα ύ
ψη. Και αυτό διότι η αναπρο
σαρμογή των αντικειμενικών α
ξιών θα οδηγήσει στην αύξηση 
του Ειδικού Τέλουε Ακινήτων που 
καταβάλλεται μέσω τηε ΔΕΗ, 
την αύξηση τηε φορολογίαε στιε 
μεταβιβάσειε ακινήτων, ενώ θα

υπαχθούν στον Φόρο Ακίνητηε 
Περιουσίαε περισσότεροι φορο
λογούμενοι.

Από τιε επιβαρύνσειε στα α
κίνητα το οικονομικό επιτελείο 
υπολογίζει να εισπράξει αυξη- 
μένουε φόρουε σε σχέση με φέ- 
τοε κατά 235%! Συγκεκριμένα υ
πολογίζεται η είσπραξη 3,78 
δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 
2011.

Ειδικότερα η προσέγγιση των 
αντικειμενικών αξιών από την 1- 
1-2012 με τιε αγοραίεε θα επι
βαρύνει μεταξύ άλλων:

1. Τον Φόρο Ακίνητηε Περιου- 
σίαε (ΦΑΠ) που επιβάλλεται σε α
κίνητη περιουσία πάνω από 
200.000 ευρώ.

Προβλέπεται αύξηση 
του Ειδικού 
Τέλους Ακινήτων, 
που καταβάλλεται 
μέσω της ΔΕΗ.

2. Τους φόρους μεταβίβασηε 
κληρονομιών, δωρεών και γονι
κών παροχών. Μετά το αφορο
λόγητο επιβάλλεται φόροε με 
συντελεστή 10%.

3. Τα συμβόλαια και τιε μετεγ- 
γραφέε. Αυξάνονται και τα συμ
βολαιογραφικά δικαιώματα, η 
παράσταση του δικηγόρου, η

εγγραφή δικαιωμάτων στο υπο
θηκοφυλακείο.

4. Τον ΦΠΑ στιε νεόδμητεε 
δευτερεΰουσεε ή εξοχικέε κα- 
τοικίεε.

5. Τα τεκμήρια για κατουάεε. Με 
βάση τιε νέεε αυξημένεε τιμέε ζώ- 
νηε θα προσδιοριστούν τα τεκ
μήρια διαβίωσηε για τιε κατοικίεε 
(κύρια, δευτερεύουσα, εξοχική).

6. Φόρος από ενοίκια και Τέλοε 
Ακίνητηε περιουσίαε (ΤΑΠ). Ανο
δικά θα κινηθούν ο φόροε εισο- 
δήματοε επί των ενοικίων που 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότεροε 
από το 3,5% τηε αντικειμενικήε 
αξίαε των ακινήτων, καθώε και 
ο συμπληρωματικόε φόροε 1,5% 
- 3% επί των μισθωμάτων και το

Τέλοε Ακίνητηε Περιουσίαε που 
πληρώνεται μέσω τηε ΔΕΗ.

7. Το νέο ειδικό τέλοε επί των 
ακινήτων που πληρώνεται μέσω 
τηε ΔΕΗ θα αυξηθεί σημαντικά, 
δεδομένου ότι επιβάλλεται επί 
τηε τιμήε ζώνηε κάθε ακινήτου.

Σημειώνεται ότι στο προσχέ
διο του προϋπολογισμού ανα- 
φέρεται συγκεκριμένα ότι θα 
αυξηθούν οι αντικειμενικέε αξίεε 
και όχι ότι θα αναπροσαρμο- 
σθούν. Δηλαδή σε κάποιεε πε- 
ριοχέε τηε χώραε που οι εμπο- 
ρικέε τιμέε και οι αντικειμενικέε 
αξίεε είναι στα ίδια επίπεδα εν- 
δεχομένωε να παρατηρηθεί το 
παράδοξο οι τιμέε τηε εφορίαε να 
ξεπεράσουν τιε αγοραίεε τιμέε.

•  Εισφορά αλληλεγγύης
• Μείωση ίου αφορολόγη

του ορ'ιου στα 5.000 ευρώ
•  Ειδικό τέλος επιτηδεύμα

τος στους ελεύθερους 
επαγγελμαήες

•  Εκτακτη εισφορά σε 
οχήματα μεγάλου κυβι
σμού, σκάφη και πισίνες

•  Βαθμιαία εναρμόνιση 
του φόρου πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης

•  Αύξηση των τελών 
κυκλοφορίας οχημάτων

•  Επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό 
αέριο

•  Αύξηση ΦΠΑ στην εστίαση 
από 13% σε 23% από 
1/9/2011

• Ειδικό τέλος στις επιχειρή
σεις που εξαιρούνται από 
τον αντικαπνιστικό νόμο

•  Δήλωση ως ιδιωτικών των 
σκαφών αναψυχής που 
είχαν εικονικά χαρακτηρι
στεί ως επαγγελματικά και 
ρύθμιση για την εγγραφή 
τους στα αρχεία των 
φορολογικών αρχών

•  Αλλαγή στη δομή του 
ειδικού φόρου κατανάλω
σης (ΕΦΚ) στον καπνό

Παρεμβάσεις του 2010 
με επιπτώσεις ίο  2011

1
Αλλαγή
φορολογικής
κλίμακας

2
Αλλαγή στη φορο
λογία ίων εταιρικών 
οχημάτων

3
Φορολόγηση των κεφαλαίων 
που επαναπατρίζονται ή 
παραμένουν στο εξωτερικό

4
Αντικειμενικά κριτήρια 
σε νέες κατηγορίες 
επαγγελματιών

5
Νέο πλαίσιο εκδί
κασης των φορολο
γικών διαφορών

6
Περαίωση εκκρεμών
φορολογικών
υποθέσεων

7
Αύξηση φόρου 
από 1,5%ο σε 
2%ο στις χρη
ματιστηριακές 
συναλλαγές

8
Εξοικονόμηση από την 
έκπτωση 3% επί της 
τιμής των φαρμάκων 
που προμηθεύονται 
τα ασφαλιστικά ταμεία

9
Εισαγωγή τεκμηρίων

ΙΟ
Αυξήσεις, αλλαγές στο ΦΠΑ

11
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

12
Εισαγωγή ΕΦΚ σε ηλεκτρική 
ενέργεια, καύσιμα, ποτά, τσιγάρα

e
Αύξηση των 
δικαστικών 
παραβολών

14
Δυνατότητα 
καταβολής 
ΦΠΑ σε δόσεις

15
Εσοδα από πώληση αδειών 
τυχερών παιγνίων

14
Αλλαγή στο σύστημα φορολόγησης 
και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης

17
Ειδική εισφορά σε επιχειρή
σεις με μεγάλα κέρδη για τη 
χρήση του 2009

Είσπραξη
παραβολών
αιτήσεων
αλλαγής
χρήσης

ημιυπαί-
θριων
χώρων

Επιβαρύνσεις 
στα ακίνητα

Είσπραξη 
παραβολών 

κατά την 
υποβολή 

αιτήσεων για 
ρύθμιση 

αυθαιρέτων 
κτισμάτων και 
αλλαγών χρή
σης ακινήτων

Επιβολή 
εκτάκτου 

ειδικού τέλους 
ηλεκτροδο
τούμενων 
δομημένων 
επιφανειών

Αύξηση
αντικει
μενικών

αξιών
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πώς έπεσαν έξω οι προβλέψεις του 2011
Τα σκληρά μέτρα που επέβαλε η κυ
βέρνηση το 2011 στο σύνολο των 
φορολογουμένων με έκτακτεε ει- 
σφορέε, μείωση του αφορολογήτου 
ορίου, αύξηση των έμμεσων φόρων 
και μειώσετε στιε αποδοχέε των 
δη’ 'σίων υπαλλήλων δεν οδήγη
σα .τη συρρίκνωση του ελλείμ- 
ματοε στο 7,6% του ΑΕΠ όπωε αρ
χικά είχε συμφωνηθεί με τουε 
δανειστέε μαε. Παρά τα μέτρα αυ
τά, το έλλειμμα του προϋπολογι
σμού φαίνεται να κλείνει στο 
8,5% του ΑΕΠ, με απόκλιση δη
λαδή ύψουε 2,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο οτ εκτιμήσετε παραγό
ντων του υπουργείου Οικονομικών 
κάνουν λόγο για έλλειμμα το τρέ
χον έτοε, στο 9% του ΑΕΠ, γεγονόε 
που θα επιφέρει νέα μέτρα, πέραν 
όσων έχουν ανακοινωθεί, το νέο 
έτοε.

Η μεγάλη αποτυχία του προϋ
πολογισμού του 2011 εντοπίζεται 
στον τομέα των εσόδων, που όπωε 
φαίνεται θα καταγράψουν από
κλιση σε σχέση με τον ήδη ανα
θεωρημένο αρχικό στόχο που εί
χε Ρ η η  κυβέρνηση, ύψουε 4 δισ. 
ευρ Οι περισσότερεε πηγέε ε
σόδων, τόσο στουε άμεσουε φό
ρουε όσο και στουε έμμεσουε φό
ρουε, κινήθηκαν πτωτικά, γεγονόε 
που οφείλεται στη βαθύτερη ύφε
ση τηε οικονομίαε (5,5%), στην α
δυναμία του οικονομικού επιτε
λείου να ενεργοποιήσει τουε φο- 
ροελεγκτχκούε μηχανισμούε, αλλά 
και να υλοποιήσει τα συμφωνη- 
θέντα με την τρόικα.

Η αποτυχία αυτή οδήγησε σε α
πανωτά σκληρά μέτρα επιβαρύ- 
νονταε το σύνολο των φορολο- 
γουμένων.

Ειδυςότερα, οι αποκλίσειε στο έλ
λειμμα τηε γεντκήε κυβέρνησηε το 
2011 χωρίε διορθωτικά μέτρα ε- 
κτιμάται στο 2% του ΑΕΠ ή 4,3 δισ. 
ευρώ σε σχέση με τουε στόχουε 
του προγράμματοε, οι οποίεε ο
φείλονται κυρίωε στην υστέρηση 
των εσόδων λόγω τηε μεγαλύτερηε

Οι μεγάλες @  Τι ηροέβλεηε ο προϋπολογισμός 

αποκλίσεις στον Φ Τι θα πραγματοποιηθεί

προϋπολογισμό
του 2011

0

ο
Ε μμεσ ο ι ψ όρ ο ι 31.980 2 9 .1 4 4

Ε π ισ τρ οφ ές  φ ό ρ ω ν 3.800 4 .7 0 0

Εσοδα Π ρο γρ ά μ μα το ς  
Δ η μο σ ίω ν Ε π ενδύσ εω ν 3.922 3.3 22

W Ê M ssmwmm Σκέλος δαπανών

Σ υ ν τά ξε ις 6.258 6 .5 0 0

Τόκοι 15.920 1 6 .3 0 0

Εξοπλισ τικά  π ρογράμματα 1.600 1.1 00

Αποτέλεσμα tw v αποκλίσεων
4  Î ,  y Á — « Λ ·/ «  Τ- ' ' I "  '

Ε λλε ιμ μ α  κρ α τικο ύ  π ροϋπ ολογισ μού -20.857 -23 .815

Ω ς ποσοστό του Α Ε Π  (% ) -9,1 -1 0 ,8

Π ρ ω το γ ε ν ές  α π οτέλεσ μα -4.937 -7.515

Ω ς ποσοστό του Α Ε Π  (% ) -2,2 -3+4

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

από την προβλεπόμενη ύφεση 
κατά την περίοδο σύνταξηε του με
σοπρόθεσμου προγράμματοε δη- 
μοσιονομυαίε στρατηγικήε, που ε
πηρεάζει τη συνολική ζήτηση και 
πλήττει τα έσοδα από συναλλαγέε 
και κατανάλωση, ενώ περιόριζα τη 
ρευστότητα και εμποδίζει την εκ
πλήρωση των φορολογικών υπο
χρεώσεων πολιτών και επιχειρή
σεων. Επίσηε, σημαντική αιτία α- 
πόκλισηε αποτελούν οι αυξημένεε 
επιστροφέε φόρων λόγω συμψη
φισμού εκκρεμοτήτων παρελθό
ντων ετών. Βέβαια, ευθύνη για τη 
βαθύτερη ύφεση τηε οικονομίαε 
φέρει σε μεγάλο βαθμό η κυβέρ
νηση εξαιτίαε των καθυστερήσε

ων υλοποίησηε των διαρθρωτικών 
μέτρων, που οδήγησαν στη συρ
ρίκνωση των εισοδημάτων όλων 
των φορολογουμένων, τη μείωση 
του τζίρου στην αγορά και την αύ
ξηση τηε ανεργίαε στο 16,3%.

Ειδικότερα, στον τομέα των ε
σόδων:

- Φόροε εισοδήματοε φυσι
κών προσώπων. Είχε προβλε- 
φθεί η είσπραξη 10,6 δισ. ευρώ. 
Πλέον υπολογίζεται να εισπρα- 
χθούν 8,3 δισ. ευρώ. Απόκλιση ύ- 
ψουε 2,27 δισ. ευρώ.

- ΦΠΑ. Το οικονομικό επιτελείο 
είχε υπολογίσει να εκπιράξει έσοδα 
18,030 δισ. ευρώ. Πλέον εκτιμά ό
τι το ποσό που θα εισέλθει στον

κρατικό κορβανά θα ανέλθει στα 
16,9 δισ. ευρώ. Υστέρηση 1,1 δισ. 
ευρώ.

- Φόροι κατανάλωσηε. Ο προ- 
ϋπολογισμόε προέβλεπε για το 
2011 έσοδα ύψουε 11,6 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο υπολογίζεται να εισπρα- 
χθούν 10,3 δισ. ευρώ. Υστέρηση 1,2 
δισ. ευρώ.

- Επιστροφέε εσόδων. Είχε υ- 
πολογισθεί να επιστραφούν ποσά 
ύψουε 3,8 δισ. ευρώ. Με τα νεότερα 
δεδομένα οι επιστροφέε θα ξεπε
ράσουν τα 4,7 δισ. ευρώ. Η αύξη
ση των επιστροφών οφείλεται στο 
μπόνουε των αποδείξεων.

Αποκλίσειε, όμωε, κατεγράφησαν 
και στο σκέλοε των δαπανών. Σύμ
φωνα με όσα προέβλεπε ο προϋ- 
πολογισμόε και το τι τελικά θα συμ
βεί, φαίνεται ότι έγιναν λάθοε προ- 
βλέψειε για τιε πληρωμέε συντά
ξεων, τόκων κ,λπ. Συγκεκριμένα:

1. Συντάξειε. Προβλεπόταν να 
καταβληθούν 6,2 δισ. ευρώ και τε
λικά το κονδύλι θα φτάσει στα 6,5 
δισ. ευρώ.

2. Τόκοι εξυπηρέτησηε χρέουε. 
Η διευρυνόμενη ανησυχία στιε α- 
γορέε αύξησε τιε δαπάνεε για τό- 
κουε από 15,9 δισ. ευρώ, που προ
βλεπόταν στον προϋπολογισμό 
του 2011, στα 16,3 δισ. ευρώ.

3. Πλεονάσματα OTA. Στον 
προϋπολογισμό του 2011 το οικο
νομικό επιτελείο εκτιμούσε ότι θα 
υπάρχει πλεόνασμα 500 εκατ. ευ
ρώ και τελικά θα προκύψει μόλιε 
35 εκατ. ευρώ.

4. Καταπτώσειε εγγυήσεων. Το
Δημόσιο κλήθηκε να καλύψει φέ- 
τοε χρέη που δεν μπόρεσαν να 
πληρώσουν οι φορείε του κράτουε 
και επιχειρήσειε, ύψουε 1,49 δισ. 
ευρώ. Ωστόσο, τον περασμένο 
Νοέμβριο, το οικονομικό επιτελείο 
προϋπολόγιζε ότι οι καταπτώσειε 
εγγυήσεων θα φθάσουν φέτοε 
στο ένα δισ. ευρώ. Το θέμα του ε
λέγχου των εγγυήσεων είναι ένα 
από τα ζητήματα που έχει θέσει ε
πανειλημμένος και η τρόικα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Β2 ΚΑΙ Γ1 ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΦΑΛΗΡ0Υ( ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ και ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)
ΒΟΥΛΗΣ 7 ΑΘΗΝΑΤΚ10562 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 3ος όροφος 
Τηλ +30 210 333 9526 Φαξ:+30 210 333 9418 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή Υπηρεοών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης της Λειτουργίας των Υποδομών των Ζωνών Β2 και Γ1 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου

ΙΙ-2) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου, υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
διαχείρισης της λειτουργίας της Εγκατάστασης σε καθημερινή βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν τις  παρακάτω υπηρεσίες:

-Την προληπτική-τακτική συντήρηση και τεχνική διαχείριση της λειτουργίας των Υποδομών της Εγκατάστασης.
-Την έκτακτη-επεμβατική-διορθωτική συντήρηση, η οποία συνίσταται στην αποκατάσταση, επισκευή και, γενικώς, αντιμετώπιση οποιοσδήποτε βλάβης, φθο
ράς, ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των Υποδομών τη ς  Εγκατάστασης, προς αποκατάσταση τη ς  κανονικής τους λειτουργίας.
-Την τεχνική διαχείριση της Εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αγώνων, εκθέσεων ή/και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων στους χώρους της Εγκατάστασης. 
-  Την καταγραφή των περιεχομένων υπηρεσιών σε πρότυπες φόρμες αρχείων .xls, τα  οποία εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου στο 
λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης συντήρησης που τηρεί ο  εργοδότης.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 170.000,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ Π Α )

Διάρκεια της Σύμβασης : ένα (1) έτος

JMHMA III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III. 1 Απαιτούυενεε Εννυπσεκ:
Εγνύηοη ουμμετονής : Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποοού οκτώ 
χιλιάδων πεντακοοίων (8.500,00-) ευρώ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης ; , Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας τη ς  Σύμ
βασης καιη αξία τη ς  θα είναι ίση με το  15% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, μη ουμπεριλαμβανομένου του κατά περίπτωση σναλογούντος Φ.Π.Α. 

ΙΙΙ.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό :

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
(α) φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι τη ς  ημεδαπής ή τη ς  αλλοδαπής,
β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μια μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είτε συμμετέχει ατομικώς είτε  ως μέλος ένωσης προσώπων.
Σε περίπτωση που Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, το  ποοοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Διαγωνιζομένων ή μελών ενώσεων προσώπων που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οπό το ίδιο πρόσωπο. 
ΙΙΙ.3 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάοχουν στον Διαγωνισμό απαιτείται:
(α) να έχουν την έδρα τους οε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωοης (Ε.Ε.). ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή οε κρότος, το οποίο έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(W.T.0), να λειτουργούν αποδεδειγμένα νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες ειδικότερα ανα- 
φέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού,
(β) να έχουν συσταθεί νόμιμα και να ασκούν συνεχή παραγωγική δραστηριότητα επί μία τουλάχιστον τριετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης, 
(γ) να διαθέτουν και να αποδεικνύουν την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής δια
χείρισης της λειτουργίας των υποδομών αντίστοιχης κλίμακας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης (βλ. άρθρο 7.4. τη ς  Προκήρυξης) 
και της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Προσάρτημα Α1).

ΤΜΗΜΑ IV
IV. 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
0  διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας και κριτήριο ανάθεοης της σύμβασης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
IV.2 Προθεσμία παραλαβής τευχών : 25.10.2011
IV2 Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 04.112011 και ώρα 11:00. Κατά την ίδια ημέρα θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι
τροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
IV. 3 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

V. 1 Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.3886/2010

V.2 Η προσφυγή ασκείται από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την πλήρη 
γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης, κατά της οποίας στρέφεται.

V.3To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέοα οε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση τη ς  προσφυγής και 
αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη τη ς  προσφυγής.

Η Έγκριση προκήρυξης της παρούσας υπηρεσίας, αποφοσίστηκε με την υπ1 αριθμόν 360/20.072011 απόφαση του Δ Χ  της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΟΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ
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Κατάργηση εθνικής 
συλλογικής σύμβασης 
εργασίας ζητεί η τρόικα
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Την κατάργηση χηβ τελευταίε^ ζώνηε ασφαλείαε στον ι
διωτικό τομέα, τηε εθνική 5 γεντκήε συλλογικήε σύμβα- 
σηε εργασϊαβ, η οποία είναι τριετήε και προβλέπει την 
επόμενη αύξηση (στο ύψοε του ευρωπαϊκού πληθωρισμού) 
τον Ιούλιο του 2012 ζήτησαν χθεε οι εκπρόσωποι πιε τρόι- 
καβ από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίαε και Κοι- 
νωνικήε Ασφάλισηε, προκαλώνταε πανικό στη Σταδίου. 
«Το θέμα αυτό με ξεπερνά» φέρεται να δήλωσε ο υπουργόε 
Εργασία? και Κοινωνικήε Ασφάλισηβ εκφράζονταε «σο- 
Βαρότατεε επιφυλάξει στη νέα πρόταση» που έπεσε για 

ρώτη φορά στο τραπέζι. «Να καλέσετε τουε κοινωνικούε 
εταίρουβ και να τουε ζητήσετε να κάνουν μια συμφωνία 
σε χαμηλότερο επίπεδο για να διευκολυνθούν οι προ- 
σλήψειε των ανέργων» επέμειναν οι εκπρόσωποι τηε τρόι- 
καε. «Σε διαφορετική περίπτωση να προωθήσετε νομο
θετική ρύθμιση για τον ιδιωτικό τομέα» επέμειναν.

Είναι σαφέε ότι το θέμα παρέμεινε ανοικτό, με την τρόι
κα να φαίνεται επί του παρόντοε αμετακίνητη στη θέ
ση πωε με την κατάργηση του κατώτατου ορίου των 751 
ευρώ (μεικτά) μηνιαίου μισθού και του ημερομισθίου των 
34 ευρώ (μεικτά ) θα καμφθεί η ανεργία και θα διευκο

λυνθούν οι προσλήψειε. 
«Μα ήδη χορηγούμε 500 
ευρώ επιδότηση στιε ε
πιχειρήσει για νέεε προ- 
σλήψειε και δεν τιε κά
νουν, θεσπίσαμε μισθούε 
μαθητείαε κάτω από την 
εθνική συλλογική σύμ
βαση και πάλι δεν γίνο
νται προσλήψειε, καταρ
γήσαμε την αποζημίωση 
για του$ νεοδιοριζόμε- 
νουθ και δεν αλλάζει τί

ποτε. Η ύφεση είναι βαθιά και ακινητοποιεί τΐ5 επιχει
ρήσει» σημείωσε ο κ. Κουτρουμάνη$, ενώ η γενική γραμ- 
ματέαε κ. Αθ. Δρέττα πρόσθεσε ότι «η μείωση των μισθών 
κάτω από το κατώφλι τηε εθνική3 γενικήε συλλογικήε σύμ- 
βαση3 θα είναι καταστροφική για τα ασφαλιστικά Τα
μεία που ήδη έχουν απώλειε3 πάνω από 1 δισ. ευρώ, λό
γω ανεργίαε και μείωσηβ αποδοχών» όπω3 άλλωστε εί
χαν σημειώσει παλαιότερα και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι τη3 
χρόικαε.

Τέλθ3 χρόνου και για τη δυνατότητα επέκτασηε των 
κλαδικών συμβάσεων με υπουργική απόφαση, αφού το 
υπουργείο απεδέχθη τελικοί να γίνει τριετήβ αναστολή 
των επεκτάσεων στιε επ ιχειρήσει που δεν εκπροσω
πούνται στη διαπραγμάτευση του κλάδου. Η συμφωνία 
επί αυτού του θέματο3 αναμένεται να κλείσει σήμερα. Χθε3 
όμωε έκλεισε το θέμα των ειδικών επιχειρησιακών συμ
βάσεων. Το υπουργείο Εργασίαε θα προωθήσει ρύθμιση 
με την οποία οι μικρού μεγέθουε επ ιχειρήσει με έωε  και 
50 εργαζομένου3 θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίεε 
για μείωση μισθών -μέχρι το επίπεδο τηε ΕΓΣΣΕ- με ενώ σει 
προσώπων (και όχι με πρωτοβάθμια σωματεία ή ομο- 
σπονδίεβ) εφόσον αυτέε εκπροσωπούν τα 3/5 των απα- 
σχολουμένων στην επιχείρηση.

Ο πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ, κ. Γ. Παναγόπουλθ3, σχολιάζο- 
νταε την απαίτηση τηε τρόικαε για κατάργηση των κα- 
τώτατων ορίων έκανε λόγο για «το έσχατο σημείο θρά- 
σου3» και τόνισε ότι «ουδεί3 μπορεί να καταργήσει τον 
θεσμό τηβ εθνικήε γενικήε συλλογικήβ σύμβασή ερ- 
γασίαε», προσθέτονταε «Μολών λαβέ».

Πρεμιέρα χθες  
για τη φοροκάρτα
Επίσημη πρώτη χθεε για τη διάθεση x n s  φοροκάρταβ από 
το τραπεζικό σύστημα που δηλώνει ετοιμότητα για τη χο
ρήγησή x n s  o t o u s  ενδιαφερομένου3, ενώ écos τα τέλη Νο
εμβρίου αναμένεται να έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
και η διαδικασία αναβάθμισή των τερματικών σημείων που 
είναι εγκατεστειμένα στα εμπορικά καταστήματα. Σύμφωνα 
με την εικόνα που μεταφέρεται από xis τράπεζεβ το εν
διαφέρον από φορολογουμένου3 που επεδίωξαν x 0 es την 
'  ' κτηση x n s  κάρτας ήταν εμφανέε και, αν και δεν υ- 
'ν ,^χουν επίσημα στοιχεία για το πόσοι τελικοί την πα- 
ρέλαβαν, η ζήτηση χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.

Η επιτυχία πάντωβ tns πρωτοβουλία3 για τη χρήση xns 
véas κάρτα3 στη συγκέντρωση των αποδείξεων συνδέεται 
άμεσα με την έγκαιρη αναβάθμιση των τερματικών στα ε
μπορικά καταστήματα, γνωστά eos POS. Μέχρι στιγμή3 η 
αναβάθμιση του λογισμικού έχει καλύψει μόλΐ3 το 40% των 
POS και ανάλογα με την τράπεζα αναμένεται να έχει ολο
κληρωθεί écos το χέλοε Οκτωβρίου ή εντό3 του Νοεμβρί
ου. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των σημείων πώ ληση με 
εγκατεστημένα POS από xis τράπεζες εκτιμάται ότι προ
σεγγίζει τις 250.000 και αφορά το σύνολο των τερματικών 
που υπάρχουν στην αγορά και τα οποία στις περισσότε
ρες περιπτώσεΐ3 είναι άνω του evos σε κάθε κατάστημα.

Η χρήση xns κάρτας είναι προαιρετική και σύμφωνα με 
το υπουργείο Οικονομικών η αξιοποίησή της στις συναλ
λαγές αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης για τη συγκέντρωση 
του ποσού των αποδείξεων που θα «χτίσουν» το αφορο
λόγητο και δεν συνεπάγεται την παρακολούθηση της κα
ταναλωτικής συμπεριφοράς του φορολογουμένου. Σε α
ντίθεση με τους κατόχους των καρτών, οι οποίοι σύμφω-

τ με το υπουργείο Οικονομικών είναι απόλυτα προφυ- 
.«χγμένοι σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, η χρή
ση της κάρτας θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυ
γής, καθώς επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να γνωρίζει ανά 
πάσα στιγμή τα ελάχιστα στοιχεία τζίρου μιας επιχείρησης. 
Εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα εκδοθούν 3 εκατομμύρια 
περίπου κάρτες και στη συνέχεια ανάλογα με τη ζήτηση 
ο αριθμός τους θα αυξηθεί.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η τρόικα θεωρεί . 
πως με την κατάργη
ση του κατώτατου 
ορίου των 751 ευρώ 
(μεικτά) μηνιαίου 
μισθού θα καμφθεί 
. αεργία.
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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 368/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δυνάμει της με αριθμό 368/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Χανιών (Εκούσια Δικαιοδοσία) κηρύχθηκε ανίσχυρη η υπ’ 
αριθμ. 01597943-1 τραπεζική επιταγή, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων δια- 
κοσίων (22.200) ευρώ, που εκδόθηκε την 22-4-2008 από τη Γεωργία 
Καραλάκη, της Τράπεζας Πειραιώς (υποκατάστημα Χανιών), σε διατα
γή της Γεωργίας Καραλάκη, πληρωτέας από τον υπ' αριθμ. 017 765 
200570001978 λογαριασμό της εκδότριας, της οποίας δικαιούχος 
είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμίας «ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ» που 
εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμ. 119) και εκπρο
σωπείται νόμιμα, μετά από αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΨΥΛΛΑΚΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 7 

ΧΑΝΙΑ

Εξοικονόμηση 2,25 δισ. 
ευρώ από νέες περικοπές 
σε μισθούς και συντάξεις
Προσδοκά η κυβέρνηση για φέτος και το 2 0 1 2 -  
Οι μειώσεις ξεκινούν από την 1η Νοεμβρίου

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει 
σε εξοικονόμηση 2,25 δισ. ευρώ 
από τις νέες περικοπές σε μισθούς 
και συντάξεις φέτος και του χρό
νου, οι οποίες θα ξεκινήσουν α
πό 1η Νοεμβρίου. Το νέο μισθο
λόγιο και οι μειώσεις των συ
ντάξεων αποτελούν τα βασικά 
«εργαλεία» της κυβέρνησης για να 
επιτύχει την παραπάνω εξοικο
νόμηση.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει 
το προσχέδιο του προϋπολογι
σμού του 2012, για του χρόνου το 
κράτος θα διαθέσει για μισθούς
10.2 δισ. ευρώ όταν φέτος έδωσε
11.2 δισ. ευρώ, ενώ για συντάξεις 
6,57 δισ. ευρώ έναντι 6,5 δισ. ευ
ρώ το 2011. Συνολικά, το κονδύ
λι για αποδοχές, συντάξεις και νέ
ες προσλήψεις στο Δημόσιο ε- 
κτιμάται ότι θα φτάσει του χρό
νου στα 20,4 δισ. ευρώ, όταν φέ
τος προβλέπεται ότι θα διαμορ
φωθεί στα 21,7 δισ. ευρώ. Από την 
εφαρμογή του νέου ενιαίου μι
σθολογίου (που σε ορισμένες πε
ριπτώσεις θα επιφέρει μειώσεις έ
ως και 40% στο σύνολο των α
ποδοχών), το οικονομικό επιτελείο 
εκτιμά ότι θα προκύψει όφελος 
φέτος (δηλαδή στους δύο τελευ
ταίους μήνες) της τάξης των 150 
εκατ. ευρώ και του χρόνου συ
νολικά η εξοικονόμηση θα ανέλ- 
θει στο 1,1 δισ. ευρώ. Να σημει
ωθεί ότι ακόμα και σε σχέση με 
το τι προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα (που ψηφίστηκε τον 
Ιούλιο) η μισθολογική δαπάνη του 
2012 θα είναι τελικά μειωμένη κα
τά 550 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο εκτι
μά ότι αυτή η εξοικονόμηση των 
550 εκατ. ευρώ στη μισθολογική 
δαπάνη θα προέλθει από:

1. Την αύξηση του ωραρίου ερ
γασίας από 37,5 σε 40 ώρες την 
εβδομάδα.

2. Τη μείωση του αριθμού των

συμβασιούχων ορισμένου χρόνου 
κατά 50% το 2011 (επίπτωση στο 
2012) και κατά 10% το 2012.

3. Την επιβράδυνση του ρυθμού 
λήψης της μισθολογικής ωρί- 
μανσης από τους υπαλλήλους του 
Δημοσίου.

4. Την κατάργηση σημαντικού 
αριθμού κενών οργανικών θέσε
ων και του επαναπροσδιορισμού 
των θέσεων ευθύνης.

5. Την αναπροσαρμογή του α
ριθμού των εισακτέων στις πα
ραγωγικές σχολές των ενόπλων 
δυνάμεων και των σωμάτων α
σφαλείας.

6. Την καθιέρωση της δυνα
τότητας ελαστικών μορφών α-

Το κράτος θα διαθέσει 
για μισθούς 10,2 δισ. 
ευρώ όταν φέτος 
έδωσε 11,2 δισ. ευρώ, 
ενώ για συντάξεις 
6,57 δισ. ευρώ έναντι 
6,5 δισ. ευρώ το 2011.
πασχόλησης στο Δημόσιο και της 
δυνατότητας παροχής αδειών ά- 
νευ αποδοχών στο προσωπικό για 
εργασία εκτός του Δημοσίου.

Επίσης, το 2012 θα είναι μει
ωμένο κατά 8,4% σε σχέση με φέ
τος και το κονδύλι για τους μι
σθούς των νοσηλευτών, κατά 
32,9% των λοιπών παροχών τους 
και κατά 10% των κληρικών και 
άλλων εργαζόμενων σε ΝΠΔΔ. 
Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με 
τις εφημερίες των ιατρών του 
ΕΣΥ, αυτές θα παραμείνουν ως έ
χουν, αφού για το 2012 προβλέ- 
πεται ότι θα καταβληθούν 400 ε
κατ. ευρώ, αντί για 384 εκατ. ευ
ρώ που θα δοθούν φέτος.

Αντιθέτως, μειωμένο σε σχέση 
με το τι προέβλεπε το μεσοπρό

θεσμο πρόγραμμα θα είναι το κον
δύλι για την πληρωμή των ωρο
μίσθιων εκπαιδευτικών του υ
πουργείου Παιδείας. Τελικά για το 
2012 θα καταβληθούν 18 εκατ. ευ
ρώ (όσα και φέτος) αντί για 31 ε
κατ. ευρώ που προέβλεπε το Με
σοπρόθεσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για νέ
ες προσλήψεις το 2012 υπάρχει 
κονδύλι 30 εκατ. ευρώ, αλλά για 
φέτος το αντίστοιχο ποσό είναι 
μηδέν, όταν στο Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα ήταν 50 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, οι 
δαπάνες του 2012 είναι αυξημέ
νες κατά 106 εκατ. ευρώ σε σύ
γκριση με τη σχετική εκτίμηση 
του Μεσοπρόθεσμου και κατά 77 
σε σχέση με την εκτίμηση πραγ
ματοποιήσεων για το 2011. Εκτι- 
μάται ότι θα ανέλθουν σε 6,57 ε
κατ. ευρώ του χρόνου εξαιτίας 
των νέων ρυθμίσεων που τέθηκαν 
σε εφαρμογή, οι οποίες αναμέ
νεται να επιφέρουν αύξηση στον 
αριθμό των συνταξιούχων.

Το κονδύλι για τις πρόσθετες 
παροχές μισθολογικού χαρακτή
ρα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κα
τά 406 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
και κατά 572 εκατ. ευρώ σε σύ
γκριση με την αντίστοιχη εκτί
μηση για το 2011. Οι νέες αυτές 
μειώσεις θα προέλθουν από τις 
περικοπές σε πρόσθετες αμοιβές 
και αποζημιώσεις για:

• συμμετοχή σε αμειβόμενες ε
πιτροπές και συμβούλια,

• υπερωριακή εργασία, για 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και για εργασία πέραν του πεν
θημέρου την εβδομάδα,

• καταβολή πρόσθετων πα
ροχών και επιδομάτων από κα- 
ταργηθέντες ειδικούς λογαρια
σμούς, και

• καταβολή των πάσης φύσε- 
ως λοιπών πρόσθετων και παρε
πόμενων παροχών.

Πόσο και από πού κόβονται δαπάνες
Σε εκατ. ευρώ

2011 2012 Διαφορά
%

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 21.728 20.472 JE g
Κεντρικής διοίκησης 18.618 17.581

Μισθοί 11.261 10.219
Συντάξεις 6.500 6.577

Αμοιβές ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών υπ. Παιδείας 18 18

Λοιπές παροχές 311 292 i f f

Πρόσθετες 
παροχές καταργηθέντων 

ειδικών λογαριασμών
528 0

III i ¡i

Νοσοκομείων, 
ιδρυμάτων πρόνοιας, ΝΠΔΔ 3.110 2.861 ^Βη

Μισθοί προσωπικού 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων 2.317 2.122 H m

Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 384 400 WêêÈê
Λοιπές παροχές προσωπικού 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων 123 83 wÊÊ
Ιδρυμάτων πρόνοιας, 

κλήρος και λοιπά ΝΠΔΔ 285 257 R H
Επιχορηγήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων 14.853 13.405

ΟΓΑ 4.600 3.360 ■Bil
ΙΚΑ 3.698 2.158

0ΠΑΔ 1.320 0
ΝΑΤ 1.130 1.000

ΟΑΕΕ 891 800 IBS
ΟΑΕΔ 764 500 1 1 1 | H
ΕΚΑΣ

(πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 890 715

Κοινωνική χρηματοδότηση 400 320
Λοιπές δαπάνες 

περίθαλψης (επιχορήγηση 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

για εξόφληση προμηθευτών)
1.180 1.050

Καταναλωτικές δαπάνες 2.318 2.151

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.058 4.459

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 51.839 49.185

Στις  επ ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις  α σ φ α λ ισ τικ ώ ν  τα μ ε ίω ν  π ρ ο β λέπ ετα ι κ ο ν δ ύ λ ι 1,3 δισ . ε υ ρ ώ  
γ ια  το ν  Ενια ίο Ο ρ γανισ μ ό  Π α ροχής  Υ π η ρ εσ ιώ ν  Υ γείας .

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αύξηση 3,3% επιχορηγήσεων σε φορείς
Αυξημένες κατά 3,3% θα είναι οι επιχορηγήσεις ίου κράτους προς 
τους διάφορους φορείς το 2012 σε σχέση με φέτος, ενώ μειώνο
νται κατά 7,2% οι καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου. Σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, οι 
καταναλωτικές δαπάνες θα υποχωρήσουν στα 2,1 δισ. ευρώ το 
2012 από 2,3 δισ ευρώ που αναμένεται να φτάσουν φέτος. Από την 
άλλη πλευρά οι επιχορηγήσεις των φορέων του κράτους θα αυξη
θούν στα 1,8 δισ. ευρώ αντί του 1,7 δισ. ευρώ που προβλέπεται να 
φτάσουν το 2011.
Σε ό,τι αφορά τις εξοπλιστικές δαπάνες, αυτές εκτιμάται ότι θα 
φτάσουν στο 1,3 δισ. ευρώ, όταν φέτος αναμένεται να κλείσουν 
στο 1,1 δισ. ευρώ και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υπολογιζόταν 
να ανέλθουν του χρόνου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Σια 372 δισ. ευρώ θα αυξηθεί το χρέος το 2012 από 356,5 δισ. φέτος

Σύνθεση χρέος σε ευρώ
5 ν η ι  · Λ / τ ι α ι  ι

2010 2011* 2 0 1 2 **
3 3 4 .2 7 3 3 6 4 .4 2 0 3 8 1 .2 2 0

Ο Ι  ΐ μ υ υ ΐ υ υ  Χ ρέος σε νομίσματα εκ τό ς  Ζώ νης Ευρώ 6 .0 1 3 8 . 8 0 0 1 0 .2 0 0

χρέους Χρέος κεντρικής κυβέρνησης 353.761 3 8 3 .4 0 0 4 0 0 .3 5 6
Σ ε  ε κ α τ .  ε υ ρ ώ

1
ω ς %  του ΑΕΠ í j j l Μφ

f ¡ ¡¡111

Χρέος OTA, ΟΚΑ μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -2 5 .1 7 3 - 2 6 .8 8 0 -2 8 .4 3 6

Χ ρέος γ εν ική ς  κυβ έρ νησ ης (Γ+Δ) 3 2 8 .5 8 8 3 5 6 .5 2 0 3 7 1 .9 2 0

ω ς %  του ΑΕΠ
m m m m ' I p

Δαπάνες 
για τόκους 

χρέους
Σε εκατ. ευρώ

2 010 2011*
Τόκοι 13.223 16.300

ω ς %  ίο υ  ΑΕΠ

'···· i l l

'« lie r

‘ Ε κ τ ιμ ή σ ε ις  “ Π ρ ο β λ έ ψ ε ις
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νέα σημαντική αύξηση κατά 
11% θα καταγράψει το δημόσιο 
χρέος το 2012 σε σχέση με φέ
τος, ενώ οι τόκοι που θα κληθεί 
να καταβάλει το κράτος θα συ- 
νεχίσουν να αυξάνονται, λαμ- 
βάνοντας υπόψη τα σημερινά δε
δομένα. Το χρέος της γενικής κυ
βέρνησης θα φθάσει στο 172,7% 
του ΑΕΠ ή στα 372 δισ. ευρώ α
πό 356,5 δισ. ευρώ (161,8% του

Οι τόκοι εξυπηρέτη
σης του χρέους θα 
φθάσουν του χρόνου 
στα 17,9 δισ. ευρώ 
από 16,3 δισ. ευρώ.
ΑΕΠ) φέτος, σύμφωνα με όσα 
προβλέπει το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2012.

Η διόγκωση του χρέους απο
δίδεται στις αυξημένες ανάγκες 
του κράτους για δανεισμό ώστε 
να καλύψει τις υποχρεώσεις 
του. Την ίδια ώρα, οι τόκοι εξυ
πηρέτησης του χρέους θα φθά
σουν του χρόνου στα 17,9 δισ. 
ευρώ από 16,3 δισ. ευρώ, ενώ εν
δεικτικό του προβλήματος που 
προκαλούν στον προϋπολογισμό 
είναι ότι μόλις το 2007 ήταν 9,7 
δισ. ευρώ.

Πάντως, το ύψος των τόκων 
που θα κληθεί να καταβάλει το

2012 η Ελλάδα δεν έχει καθορι
στεί με σαφήνεια ακόμα, αφού 
βρίσκεται σε εξέλιξη το πρό
γραμμα ανταλλαγής των υφι
στάμενων ελληνικών ομολόγων 
ύψους 130 δισ. ευρώ που έχουν 
οι ιδιώτες με νέα ομόλογα του ελ
ληνικού Δημοσίου (PSI). Αν και 
δεν αναγράφεται το ποσό εξοι
κονόμησης τόκων το 2012 από

την επιτυχή ολοκλήρωση του 
PSI, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα 
υπάρξει σημαντική «ανακούφι
ση» στις πληρωμές τόκων.

Από το PSI και εν γένει την ε
φαρμογή των αποφάσεων της 
21ης Ιουλίου αναμένεται να μει
ωθεί ελαφρώς και το δημόσιο 
χρέος. Σύμφωνα με τους όρους 
του προγράμματος αυτού, το ό

φελος από την υλοποίησή του α
νέρχεται σε 27 δισ. ευρώ. Ετσι, 
εφόσον προχωρήσει ως έχει το 
PSI, το δημόσιο χρέος του χρό
νου θα πέσει από τα 372 δισ. ευ
ρώ στα 345 δισ. ευρώ ή στο 
160,4% του ΑΕΠ.

Η μικρή αυτή μείωσή του εί
ναι και ο λόγος για τον οποίο αρ
κετοί υποστηρίζουν ότι το «κού-

ρεμα» (haircut) των ελληνικών ο
μολόγων θα πρέπει να είναι με
γαλύτερο από 21%, δηλαδή θα 
πρέπει να είναι πολύ πιο γενναίο 
και να φτάσει στο 50%-60%, για 
να καταστεί διαχειρίσιμο και βιώ
σιμο το δημόσιο χρέος.

Πέραν αυτών, αξίζει να ση
μειωθεί ότι το χρέος της κε
ντρικής κυβέρνησης (χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα χρέη 
των ασφαλιστικών ταμείων, των 
OTA και το ενδοκυβερνητικό 
χρέος) αναμένεται να ξεπεράσει 
κατά τι τα 400 δισ. ευρώ το 2012. 
Σε αυτό, περιλαμβάνονται και τα 
χρέη των ΝΠΔΔ, τα οποία μπο
ρεί μεν να έχουν πτωτική πορεία 
από έτος σε έτος, αλλά πλέο,τ °ί- 
ναι πολύ πιθανό να χρειαστ α
τα αναλάβει το κράτος (εφόσον 
κάποια από αυτά τα νομικά 
πρόσωπα κλείσουν ή δεν μπο
ρούν να καλύψουν τις υποχρε
ώσεις τους). Φέτος, τα χρέη 
των ΝΠΔΔ ανέρχονται σε 10,1 
δισ. ευρώ και του χρόνου εκτι- 
μάται ότι θα μειωθούν στα 8,9 
δισ. ευρώ.

Αλλωστε, κάτι τέτοιο αναφέ- 
ρεται και στο προσχέδιο του νέ
ου προϋπολογισμού. Σύμφωνα 
με αυτόν, το ύψος του χρέους της 
κεντρικής διοίκησης (δηλαδή 
του κράτους) θα αυξηθεί από την 
ανάληψη των χρεών του ΟΣΕ και 
του ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται α
πό τις σχετικές διατάξεις νόμων.

Μειωμένες κατά 1,568 δια οι δαπάνες για ασφάλιση και περίθαλψη
Σύμφωνα με το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού, μειωμένες κα
τά 1,568 δισ. ευρώ θα είναι οι δα
πάνες του τακτικού προϋπολο
γισμού για την ασφάλιση, την πε
ρίθαλψη και την κοινωνική προ
στασία.

Στις επιχορηγήσεις προς τα α
σφαλιστικά Ταμεία η μείωση α
νέρχεται στο 9,8% (πάνω από 1,4 
δισ. ευρώ), ενώ οι υψηλότερες πε
ρικοπές γίνονται στο ΙΚΑ (-41,6%) 
το οποίο για το 2012 θα λάβει 
2,156 δισ., έναντι 3.698 δισ. το 
2011. Μειωμένη κατά 27% είναι 
και η επυωρήγηση προς τον 
ΟΓΑ. Μείωση της τάξεως του 34% 
θα έχει και ο ΟΑΕΔ ο οποίος εν 
τέλει θα λάβει μόνο 500 εκατ. ευ
ρώ έναντι 764 εκατ. ευρώ. Μει
ωμένο κατά 19,7% είναι και το

ΕΚΑΣ, από 890 εκατ. ευρώ σε 715 
εκατ. ευρώ. Σταθερά στα 550 ε
κατ. ευρώ παραμένει η επιχορή
γηση προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ, ενώ 91 
εκατομμύρια ευρώ λιγότερα θα 
λάβει και ο ΟΑΕΕ. Μείωση 11,5% 
προβλέπει το προσχέδιο του προ
ϋπολογισμού για το ΝΑΤ, με τη 
χρηματοδότηση να μειώνεται α
πό 1,130 δισ. σε 1 δισ.

Πάντως, η ηγεσία του υπουρ
γείου Εργασίας υποστηρίζει ότι 
στα νέα μεγέθη του προϋπολο
γισμού έχει συνεκτιμηθεί συ
ντελεστής ελαστικότητας που 
προσμετρά την απώλεια εσόδων 
εάν οι ασφαλισμένοι εκπληρώ
σουν άλλες υποχρεώσεις προς το 
Δημόσιο. Εκτιμήθηκε μάλιστα 
πως τα έσοδα από εισφορές 
στα Ταμεία θα μειωθούν τουλά-

Οι υψηλότερες περι
κοπές γίνονται στο 
ΙΚΑ (-41,6%), το οποίο 
για το 2012 θα λάβει 
2,156 δισ. έναντι 
3.698 δισ. το 2011.

χιστον κατά 1 δισ. ευρώ λόγω της 
δυσκολίας που προκαλεί η εξυ
πηρέτηση των φορολογικών βα
ρών, της έκτακτης εισφοράς 
και του τέλους για την ακίνητη 
περιουσία.

Η εξοικονόμηση αναλογεί στα 
ποσά που προκύπτουν από τα 
νέα εξαγγελθέντα μέτρα μείωσης

των συντάξεων, σε ένα μικρό
τερο βαθμό από τη μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης και α
πό το νέο κύμα περικοπών στις 
επικουρικές - που θα αποδε
σμεύσουν από βάρη την κύρια 
σύνταξη του ΙΚΑ Ειδικότερα, πά
νω από 700 εκατ. ευρώ εξοικο
νομούνται από τη μείωση των 
συντάξεων στα ποσά άνω των 
1.600 ευρώ (επεβλήθη μείωση 
20%), καθώς και από την περι
κοπή του 40% των συντάξε
ων (από το ποσό μετά τα 1.000 
ευρώ) που λαμβάνουν όσοι δεν 
έχουν κλείσει το 55ο έτος της η
λικίας τους.

Την Πέμπτη στο πολυνομο- 
σχέδιο του υπουργείου Οικονο
μικών θα ενσωματωθούν και οι 
διατάξεις για την αναμόρφωση

των επικουρικών συντάξεων. 
Υπενθυμίζεται ότι οι περικοπές 
θα είναι υψηλότερες στο ΙΚΑ - 
ΕΤΕΑΜ και θα αντιστοιχούν στο 
30% για τα ποσά που υπερβαί
νουν το ποσό των 150 ευρώ. Επί
σης μειώσεις δραστικές θα γί
νουν στα επικουρικά των τρα
πεζών, στις παροχές του Μετο
χικού Ταμείου πολιτικών υπαλ
λήλων, στον φορέα της ΕΥΔΑΠ 
και στο ταμείο της ΔΕΗ.

Ενα χαμηλότερο ποσό, περί
που 250 εκατ. ευρώ, αναμένεται 
να εξοικονομηθεί από τις φαρ
μακευτικές δαπάνες και την ε
πιστροφή της έκπτωσης για τα 
Ταμεία, εάν τελικώς οριστικο- 
ποιηθεί η συμφωνία με τους 
φαρμακοβιομηχάνους.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ


