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Τα εργασιακά επί τάπητος από την τρόικα
Κόστος εργασίας, κατώτατος μισθός, 13ος και 14ος μισθός -  Προέχει ο κοινωνικός διάλογος διαμηνύει το Μέγαρο Μ αξίμου

Γης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Στην τελική ευθεία για τιε οριστικέε αποφάσειβ που θα κρίνουν το παρόν και το μέλλον των κατώτατων ορίων και ενόψει τηε κρίσιμηβ συν ά ν τ η σ ή  με την τρόικα, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου θα στηρίξει τιε απο- τειε τηε στα σημεία όπου συγκεντρώνεται χι μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Και τα σημεία αυτά, όπωε α- ποδεικνϋει καί η  χθεσινή απόφαση τηε ΓΣΕΕ που ακολούθησε 24 ώρεε μετά την απόφαση

των εργοδοτών, είναι... το εξήε ένα: η  μείωση του μη μισθολογικού κόστουε σε ποσοστό τουλάχιστον 3% έωε 4%. Ταυτοχρόνωε, και εφόσον καμφθούν οι δυόκολίεε στο εσωτερικό τηε κυβέρνησηε, θα αξιοποιηθεί και η κοινή πρόταση των τριών εργοδοτικών οργανώσεων για πάγωμα τηε εθνικήε γενικήε συλ- λογικήε σύμβασηε (συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ανά τριετία στα μισθολογικά κλιμάκια) έωε και το 2015.Βεβαίωε, όλοι αντιλαμβάνονται ότι στην πράξη, ακόμη κι αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθ

μιση οι περισσότερεε από τιε εναπομείνασεε επιχειρήσειε δεν θα είναι σε θέση να καταβάλουν την αύξηση του 2,5% - 2,6% τον Ιούλιο, όπωε ορίζει η  σύμβαση, και δύσκολα θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση των αυξήσεων που απορρέουν από τιε ωριμάνσειε.
Κρίσιμεε διαπραγματεΰσειεΧθεε, το Μέγαρο Μαξίμου δεν απέφυγε να συνδέσει τα εργασιακά «με την κρισιμότητα των διαπραγματεύσεων», αλλά όπωε έλεγαν από το περιβάλλον του πρωθυπουργού για τα

εργασιακά «προέχει ο κοινωνικόε διάλογοε».Οπωε επισημαίνονταν από τουε ίδιουε κύ- κλουε, τα μέτρα που αφορούν το κόστοε ερ- γασίαε και η  επανεξέταση του κατώτατου μισθού έχουν τεθεί προε συζήτηση από την τρόικα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο 13οε και 14οε μισθόε, οι ωριμάνσειε, οι κανονιστικέε ρυθμίσειε για τουε μισθούε σε δημόσιεε ε- πιχειρήσειε.Η αλήθεια είναι ότι το θέμα των κατώτατων ορίων είχε θίγει ήδη από το πρώτο Μ νημόνιο, τον Μάιο του 2010, όταν ετέθη ωε υ

ποχρεωτική η «εναρμόνιση των μισθών του ιδιωτικού τομέα με τη μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκράτηση του κόστουε για μια εκτεταμένη  χρονική περίοδο».Το υπουργείο Εργασίαε και Κοινωνικήε Ασφάλισηε φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει και, παρά τιε διαφορέε στο εσωτερικό τηε κυβέρνησηε, αναζητεί το αντιστάθμισμα σε νέεε θέσειε εργασίαε, ώστε να δημιουργήσει κριτήρια αποδοχήε από την κοινωνία.
Πού είναι 
υποχρεωτικά 
τα κατώτατα όρια
Μόνο σε 9 από τα 15 παλαιά κρά- τη-μέλη τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε συναντάται ο υποχρεωτικόε χα- ρακτήραε του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, οι συλλο- 

ϊ  διαπραγματεύσειε σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τον κατώτατο μισθό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία (με νόμο του 2000) και το Ηνωμένο Βασίλειο.
ΔιαφορέβΑλλά ακόμη και μεταξύ αυτών των 9 χωρών στιε οποίεε τα κατώτατα όρια είναι υποχρεωτικά, ο τρόποε που ορίζονται διαφέρει από χώρα σε χώρα.Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία το ύψοε του κατώτατου μισθού ορίζεται με απόφαση τηε κυβέρ-
Σε 9 από τα 15 
παλαιά κράτη^μέλη 
της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης συναντάται 
ο υποχρεωτικός 
χαρακτήρας 
του κατώτατου μισθού.νησηε, η  οποία λαμβάνει υπόψη την πρόταση των κοινωνικών συνομιλητών.Στην Ελλάδα και στο Βέλγιο ο κατώτατοε μισθόε ορίζεται από τη συλλογική διαπραγμάτευση των τριτοβάθμιων εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια καθίσταται υποχρεωτικόε για όλουε τουε κλάδουε και τιε επιχειρήσειε.Μονομερώε από την κυβέρνηση ή μετά τιε προτάσειε που υποβάλλουν οι φορείε καθορίζεται και στα 11 από τα 12 νέα κράτη τηε Ε. Ε. (Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λεττονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία).
Στη ΓερμανίαΣτη Γερμανία δεν υπάρχει κάτι ,ε μισθόε. Αλλά κι εκεί κα- θώε επίσηε και σε άλλεε χώρεε (Αυστρία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία, Ιταλία και Κύπρο) συνα- ντώνται πολλοί κατώτατοι μισθοί σε επίπεδο κλάδων και ισχυρέε

κλαδικέε οργανώσειε, των οποίων, όμωε, οι συμφωνίεε δεν καλύπτουν υποχρεωτικά όλουε τουε εργαζομένουε.
ΑποκλίσειεΜεγάλεε παραμένουν και οι α- ποκλίσειε ωε προε το ύψοε του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει κάνει η πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίαε των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και βάσει των στοιχείων τηε EurostaT για τιε 20 χώρεε στιε οποίεε υπάρχουν κατώτατα όρια, η Ελλάδα ιεραρχείται στην 7η θέση ωε προε το ύψοε του ποσού.Με τον επιμερισμό των δώρων σε 12 μήνεε, ο κατώτατοε μισθόε στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 894 ευρώ. Στην Ισπανία, ο κατώτατοε μισθόε διαμορφώνεται στα 766 ευρώ, στην Πορτογαλία είναι 638 ευρώ, στην Ουγγαρία 433 ευρώ, ενώ στη Γαλλία ανέρχεται στο ποσό των 1.196 ευρώ.
Στην 4η θέσηΗ ιεράρχηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα έχει ακόμη καλύτερη θέση, την 4η, όταν υπολογίζεται η σχέση του κατώτατου με τον βασικό μισθό. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν η αγοραστική του δύναμη έχει επανέλθει στα προ του 1984 επίπεδα.Αλλά και υπό αυτό το πρίσμα η κατάταξη του κατώτατου μισθού σε μονάδεε αγοραστικήε δύναμηε υπερέχει και από την Ισπανία (κατά 1,17 φορέε) και από την Πορτογαλία (κατά 1,40 φορέε). Βεβαίωε υστερεί έναντι τηε Ιρλανδίαε, τηε Γαλλίαε και την Ολλανδίαε.
EurostatΣύμφωνα με τα στοιχεία τηε Eurostat, ο κατώτατοε μισθόε σε μονάδεε αγοραστικήε δύναμηε στην Ελλάδα ανέρχεται στο 77% του αντίστοιχου μισθού στην Ιρλανδία, στο 75% του μισθού τηε Γαλλίαε και στο 68% τηε Ολλανδίαε.Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταβολήε του κατώτατου μισθού (4,4%) σημειώθηκε το 2009 ωε συνέπεια τηε διετούε Εθνικήε Γενικήε Συλλογικήε Σύμβασηε Εργασίαε 2008-2009. Αυτή είναι και η  τελευταία ΕΓΣΣΕ με θετικό πρόσημο στιε αποδοχέε. Αγνωστο πότε θα υπάρξει επ όμ ενη ... αν υπάρξει.
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Εργατοχεχνίχες
(η μ ερ ο μ ίσ θ ιο )

Αύξηση
χην

1/7/2011

Αγαμος χω ρίς  
προϋπηρεσ ία 33,57

Αγαμος 
1 τρ ιετία 34,80

Αγαμος 
2 τρ ιετίες 36,46

Αγαμος 
3 τρ ιετίες 38,11

Αγαμος 
4  τρ ιετίες 39,78

Αγαμος 
5 τρ ιετίες 41,43

Αγαμος 
6  τρ ιετίες 43,11

Εγγαμος χω ρίς  
προϋπηρεσ ία 36,92

Εγγαμος 
1 τρ ιετία 38,16
Εγγαμος 

2 τρ ιετίες 39,83
Εγγαμος 

3 τρ ιετίες 41,47
Εγγαμος 

4  τρ ιετίες 43,14
Εγγαμος 

5 τρ ιετίες 44,80
Εγγαμος 

6  τρ ιετίες 46,47
Υπάλληλο ι

'(μ ισ θ ό ς )

1 Αγαμος χω ρίς  
\ προϋπηρεσ ία 751,39
'  Αγαμος 

1 τρ ιετία 813,99
Αγαμος 

2 τρ ιετίες 887,99
Αγαμος 

3 τρ ιετ ίες 961,99
Εγγαμος χω ρίς  
πρ οϋπ η ρεσ ία 826,54

Εγγαμος 
1 τρ ιετία 889,13
Εγγαμος 

2 τρ ιετ ίες 963,13
Εγγαμος 

3 τρ ιετ ίες 1.037,13

αναλογία κατώτατου μηνιαίου μισθού 
σε Μονάδες Αγοραστικής 
Δύναμης (ΜΑΔ) 
στην Ελλάδα έναντι άλλων 
κρατών-μελών της Ε.Ε. το 2011

3,84

Λουξεμβούργο

*Το διάγραμμα 
διαβάζεται ως εξής: 

ο κατώτατος μηνιαίος 
μισθός σε ΜΑΔ 

στην Ελλάδα είναι 
3,84 φορές μεγαλύτερος 

του αντίστοιχου μισθού 
στη Βουλγαρία, 
ενώ ανέρχεται 
μόλις στο 62% 

του αντίστοιχου 
μισθού στο Λουξεμβούργο

Σε ποια επίπεδα 
θα «παγώσουν» 
τα κατώτατα 
ημερομίσθια 
και μισθοί

Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 
σε επιλεγμένες χώρες(2008)
(ως %  επί των μηνιαίων αποδοχών)

φ  Ποσοστό εισφορών 
εργαζόμενου

Ποσοστό εισφορών 
εργοδότη

41%

Δανία I Ολλανδία I Ελβετία I Βρετανία I Πορτογαλία I Ισπανία I Σουηδία I Γερμανία I Γαλλία I Βέλγιο

Ιρλανδία ΗΠΑ Λουξ/ργο Φινλανδία Τουρκία Ουγγαρία Αυστρία Ιταλία Ελλάδα Ελλάδα*

*Αν συνυπολογιστούν και οι εισφορές για τα βαρέα και ανθυγιεινά Πηγή: Eurostat Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Υπέρ παγώματος 
των μισθών 
οι εργοδότες
Αρχικώς, οι εργοδοτικοί φορείε δεν έθεταν ζήτημα 13ου και Μ ου μισθού. Μάλιστα το 2010 με τη διετή ΕΓΣΣΕ ο πρώτοε όροε στο κείμενο που συμφωνήθηκε, ήταν η  διασφάλιση τηε καταβολήε επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο και με την υπογραφή του ΣΕΒ, τηε ΕΣΕΕ, τηε ΓΣΕΒΕΕ και τηε ΓΣΕΕ η  καταβολή δώρων δηλαδή οι 14 ετήσιοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, απέκτησαν την ισχύ νόμου που ενέχει η  εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίαε.Τα πράγματα όμωε άλλαξαν. Τουλάχιστον μία εκ των εργοδοτικών οργανώσεων, έθεσε χθεε ζήτημα διαφορο- ποίησηε του 13ου και 14ου μισθού ανάλογα με το ύψοε των αποδοχών, ενώ όλεε τάχθηκαν υπέρ του τρίτου πα- γώματοε των αυξήσεων. Η τελική πρόταση δε που παρουσίασε ο πρόεδροε τηε ΕΣΕΕ κ. Δημ. Κορκίδηε συ- μπεριλάμβανε μεν τη διατήρηση του 13ου και Μ ου μισθού μόνο για τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά «έκλεινε» το μάτι σε κλάδουε και επιχειρήσειε που θα ήθελαν να επαναξιολογήσουν το κόστοε ενόε υψηλού μισθού.Πάντωε, μετά και τον θόρυβο που προκλήθηκε από τιε νέεε στάσειε τηε τρόικαε, τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και την επακόλουθη πληροφορία για την προετοιμασία ρύθμισηε (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) με την οποία προωθείται η ενσωμάτωση μέρουε των επιδομάτων εορτών και πάγωμα τηε ΕΓΣΕΕ, άρχισε να κατασταλάζει και μια ενιαία θέση ανάμεσα στιε ερ- γοδοτικέε οργανώσειε. Τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη που διοργάνωρε ο ΣΕΒ στα 
γραφεία του  τη ν  περ ασ μένη  Δευτέρα  απε ικον ίστηκαν  νωρίτερα στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμοε Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στον πρωθυπουργό κ. Λ . Παπαδήμο.
Οι ξενοδόχοι«Θεωρούμε ότι τόσο οι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια, όσο και ο 13οε και 14οε μισθόε πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι (χωρίε αναπροσαρμογέε και αυξήσειε). Ομωε, οι κλαδικέε, οι ομοιοεπαγγελματικέε και οι τοπικέε συμβάσειε που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων καταγράφουν αποκλίσειε πάνω από την ΕΓΣΣΕ σε ποσοστά 20% - 40%. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων και να εν- θαρρυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίαε, προτεί- νεται η  αναστολή τηε εφαρμογήε αυτών των συμβάσεων για το διάστημα 2012 - 2014, με «μαξιλάρι ασφαλείαε» πάντα τον κατώτατο μισθό (ημερομίσθιο) τηε ΕΓΣΣΕ», αναφέρουν οι ξενοδόχοι.Σε ό,τι αφορά το μη μισθολογικά κόστοε, το οποίο χαρακτηρίζουν ωε το υψηλότερο στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ επισημαίνουν πωε «η μείωσή του θα συνέβαλε στην αύξηση τηε απασχόλησηε και μέσω αυτήε στην κάλυψη τηε διαφοράε που θα προέκυπτε για τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μείωση κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών με παράλληλη εφαρμογή τηε ηλεκτρονικήε κάρταε εργασίαε και τηε υ- ποχρεωτικήε πληρωμήε μισθοδοσίαε και εισφορών μέσω τραπέζηε. Αυτό, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών και να καταπο? μήσει την αδήλωτη εργασία».Αναφορικά με την υποκατάσταση του ποσού που θα α- πολέσουν τα Ταμεία από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστουε, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ και η  ΓΣΕΒΕΕ πρότειναν την επιβολή φόρου 1 τοιε χιλίοιε επί του τζίρου.

χ.κ.

Το μη μισθολογικό 
κόστος χαρακτηρί
ζεται το υψηλότερο 
στην Ευρώπη 
και στον Ο Ο Σ Α .

«Οχι» σε κατάργηση συμβάσεων από τη ΓΣΕΕ ΑΠΟΨΗ
Χωρίς νόημα η μείωση κατώτατων μισθώνΗ ΓΣΕΕ θα προσέλθει στον διάλογο με τουε εργοδοτικούε φορείε, αλλά δεν θα συμφωνήσει σε ρυθμίσειε που άπτο- νται τηε κατάργησηε τηε Εθνικήε Γενικήε Συλλογικήε Σύμβασηε Εργασίαε. Αντιθέτωε, δέχεται να συζητήσει και ενδεχομένωε να συμφωνήσει σε θέματα που άπτονται τηε μείωσηε του μη μισθολογικού κόστουε εργασίαε.Στην απόφαση αυτή κατέληξε χθεε η θ '  '"ΐέλεια τηε διοίκησήε τηε κατά τη γΚΏα συνεδρίασηε με θέμα τηνοριστικοποίηση τηε στάσηε τηε για το θέμα των κατώτατων ορίων και των πιέσεων που ασκούνται στον 13ο και 14ο μισθό.

«Σοβαρέε προτάσειε»«Στη συνάντηση που ζητούν οι ερ- γοδότεε θα προσέλθουμε, αλλά με “ΟΧΙ” σε οποιοδήποτε διάλογο που αφορά στην ΕΓΣΣΕ και όσα αυτή περιέχει: αυξήσειε, ωριμάνσειε, δώρα. Αυτά δεν τα συζητάμε», δήλωσε χθεε ο πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ.«Οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορούν να το φέρουν, αρκεί να μην αφορά το μισθολογικό κόστοε. Εφόσον είναι σοβαρέε προτάσειε, μπορούμε να τιε συζητήσουμε. Σοβαρέε προ- τάσειε νοούνται αυτέε που θα δια

σφαλίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, τη ρευστότητα και τα ισοδύναμα αποτελέσματα προε τα ασφαλιστικά μαε ταμεία», συμπλήρωσε ο κ. Γ. Παναγόπουλοε.
ΚινητοποιήσειΕπίσηε, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε την εκτελεστική επιτροπή τηε ΓΣΕΕ να πραγματοποιήσει απεργιακέε κι-
Πιθανό το ενδεχόμενο 
να συμφωνήσει 
σε θέματα που άπτονται 
της μείωσης 
του μη μισθολογικού 
κόστους εργασίας.νητοποιήσειε στην περίπτωση που ε- νταθεί η πίεση για ανατροπή τηε ΕΓΣΣΕ ή προωθηθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ακύρωσή τηε.Για την αποφυγή αυτών των εξελίξεων, το προεδρείο τηε ΓΣΕΕ θα επιδιώξει να διασφαλίσει δεσμεύσειε από τουε αρχηγού ε των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση και

τουε οποίουε θα συναντήσει. Σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε και η νομική υπηρεσία τηε ΓΣΕΕ να επεξεργαστεί όλουε τουε τρόπουε για τη δικαστική (σε Ελλάδα και Ευρώπη) αντιμετώπιση τηε προσπάθειαε κατάργησηε τηε ελευθερίαε των συλλογικών διαπραγματεύσεων.Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Εργατο- ϋπαλληλικό Κέντρο Αθήναε σε συνεργασία και με άλλα εργατική κέντρα, διεκδικώνταε να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν οι απολύσειε, έχει προκηρύξει παναττική απεργία για τιε 17 Ιανουάριου.Πάντωε, στην παρούσα φάση οι συνδικαλιστικέε παρατάξειε που εκφράζονται στο εσωτερικό τηε συνο- μοσπονδίαε αντιμετωπίζουν το θέμα των κατώτατων ορίων με ενιαία θέση, γεγονόε το οποίο προδικάζει ότι η τριτοβάθμια οργάνωση δεν πρόκειται να συμβάλει -τουλάχιστον με την υπογραφή τηε- στο πάγωμα τηε εθνικήε σύμβασηε.Αυτό όμωε δεν σημαίνει ότι είναι και σε θέση να ανατρέψει μια απόφαση κυβερνητική που θα στηρίζεται στην ενιαία θέση των τριών ερ- γοδοτικών οργανώσεων.
χ.κ.

Του ΑΝΔΡΕΑ  ΑΝΔΡΕΑΔΗ*

Στη συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΤΕ στιε 09.01 με τον πρωθυπουργό τηε χώραε, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και η ανάγκη βελτίωσηε τηε α- νταγωνιστικότηταε τηε ελληνικήε οι- κονομίαε γενικά και του ελληνικού τουρισμού ειδικά. Αυτό επιβάλλει τον εξορθολογισμό του κόστουε εργα- σίαε και την περαιτέρω ενίσχυση τηε ευελιξίαε στην απασχόληση.Η Ελλάδα καταλαμβάνει από πλευ- ράε ανταγωνιστικότηταε εργασίαε την 126η θέση σε 142 χώρεε και την τελευταία στην Ευρωζώνη, με βάση την κατάταξη 2011-2012 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.Οι σημερινοί κατώτατοι μισθοί, όπωε προβλέπονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίαε (ΕΓΣΣΕ) καλύπτουν μόνο το 15% των εργαζομένων στη χώρα μαε.Το υπόλοιπο 85% καλύπτεται κυρίωε από τιε κλαδικέε / ομοιοεπαγγελμα- τικέε / τοπικέε συμβάσειε όπου παρατηρούνται κατά περίπτωση σημα-

ντικέε αποκλίσειε σε σχέση με την ΕΓΣΣΕ. Είναι λοιπόν προφανέε ότι δεν έχει κανένα νόημα να υπάρξει μείωση στουε σημερινούε κατώτατουε μισθούε / ημερομίσθια τηε ΕΓΣΣΕ, δεδομένου ότι πέραν του άδικου μιαε τέ-
Καλύπτουν μόνον το 15% 
των εργαζομένων 
στην Ελλάδα -  Το υπόλοι
πο 85% καλύπτεται κυρίως 
από κλαδικές συμβάσεις.τοιαε απόφασηε, δεν θα οδηγήσει τη χώρα στη μείωση του μέσου κόστουε εργασίαε.Εξίσου άδικη θα είναι και μία περικοπή στον 13ο και 14ο μισθό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι κλαδικέε / ομοιοεπαγγελματικέε / τοπικέε συμ- βάσειε «ρετιρέ» να επανεξεταστούν και να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα, τόσον όσον αφορά τα κατώτατα όριά τουε, όσο και τιε υπερβο-

λικέε προβλεπόμενεε αυξήσειε, τα ειδικά προνόμια και επιδόματα. Αυτό θα βοηθήσει στην προσπάθεια για βελτίωση τηε ανταγωνιστικότηταε και τη διατήρηση - δημιουργία θέσεων απασχόλησηε.Πρέπει επίσηε να εξεταστεί η μεί ωση του μη μισθολογικού κόστουε σε συνδυασμό με την πλήρη και οριζόντια εφαρμογή σε όλεε τιε επιχειρή- σειε, ανεξαρτήτωε μεγέθουε, τηε η- λεκτροντκήε κάρταε παρακολούθησηε εργασίαε και την πληρωμή τηε μι- σθοδοσίαε και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζηε.Μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργήσει θετικά στα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών. Τέλοε, πρέπει να υπάρξουν αλλαγέε στην απηρχαιωμένη εργατική νομοθεσία, ώστε να ανταπο- κρίνεται στιε σημερινέε ανάγκεε ευελιξίαε σύγχρονων μορφών παροχήε υπηρεσιών, όπωε των τουριστικών υπηρεσιών.
* Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Του
ριστικών Επιχειρήσεων.
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Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκλησηε του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση αφήνει το Μέγαρο Μα- ξίμου, ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων οι οποίεε αρχίζουν σύντομα με την τρόικα, αλλά και λόγω των δυσλειτουργιών που έχουν κατάγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο κυβερνητικό σχήμα.Είναι ενδεικτικό ότι σε ερω- τήσειε για το αν υπάρχει ικανοποίηση από τη μέχρι στιγμήε στήριξη των κομμάτων, συνεργάτεε του πρωθυπουργού Λ. Παπαδή-
Συνεργάτες 
του πρωθυπουργού 
υπογραμμίζουν ότι δεν 
μπορεί να προσδιορι
στεί τώρα η ημερομηνία 
των εκλογών.ιου σημειώνουν ότι «η κατάσταση θα βελτιωθεί. Αλλωστε έρχεται η  τρόικα και ξεκινάμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση», από την οποία θα εξελιχθεί η  ολοκλήρωση του PSI αλλά και η  αποτροπή m s  χρεοκοπίαε m s  xciipas.
Περί εκλογώνΠαράλληλα, το Μέγαρο Μαξί- μου μεταδίδει ότι δεν μπορεί στην παρούσα φάση να προσδιοριστεί ο ακριβήε xpôvos των εκλογών, ενώ καθιστά aacpés ότι κεντρικό ζήτημα στη διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση θα είναι το μισθολογικό κό- crros στον ιδιωτικό τομέα.Τέλοε, προαναγγέλλει ότι το

Ουσιαστικά προαναγγέλλει ότι είναι απαραίτητη η  παρέμβαση στιε επικουρικέε συντάξειβ. Οπωε αναφέρουν συνομιλητέ$ του κ. Λ . Παπαδήμου, «η αντιμετώπιση των επικουρικών είναι υποχρέωσή μα5. Αλλά πρέπει να γίνουν παρεμβάσειβ, και γιατί το κράτοβ δεν μπορεί πλέον να “κλείνει τρύπεβ” ».Επίση5, στην ατζέντα είναι σαφέ5 ότι θα μπουν και τα ζητήματα μείωσηε του μισθολογικού κόστουε στον ιδιωτικό τομέα, κα- θώε αυτά έχουν ήδη τεθεί από την τρόικα.Βεβαίωε, είναι σαφέε ότι το Μέγαρο Μαξίμου προκρίνει επ’ αυτών να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και μέχρι να διαφανεί ποια είναι τα περιθώρια επίτευξήβ τηε, δεν θα υπάρξει καμία κυβερνητική παρέμβαση.

«Το 2012 θα είναι εξίσου δύσκολο με ίο  2011», επισημαίνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού Λ. Παπαδήμου, προ
σθέτοντας ότι φέτος πρέπει να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη, που δεν προβλέπεται πάντως πριν από το 2013.2012 «θα είναι εξίσου δύσκολο με το 2011», σημειώνονταβ πωε κατά το τρέχον έτοβ θα πρέπει να τεθούν οι βάσειβ για την ανάπτυξη τη5 χώραβ, που πάντωβ δεν προβλέπεται πριν από το 2013.Ειδικότερα, σε συνομιλίεε τουε, συνεργάτεβ του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου σημειώνουν ότι τυχόν συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών υπό

τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε Κάρολο Παπούλια «θα αποφα- σιστεί μετά τη συνάντηση που θα έχει ο ίδιοβ με τον πρόεδρο του Π ΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου το Σάββατο».Επίσηε, απαντώνταε στα μηνύματα τηε Συγγρού ότι καταληκτική ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών είναι η 8η Απριλίου, παρατηρούν

πω5 με τα υφιστάμενα δεδομένα «δεν μπορεί να προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για ε- κλογέβ, αλλά αυτέε θα διεξα- χθούν όταν η κυβέρνηση ολοκληρώσει το έργο τηβ».Το Μέγαρο Μαξίμου, πέραν του πλαισίου των περαιτέρω πολιτικών εξελίξεων, προδιαγράφει πλέον και το πεδίο των διαπραγματεύσεων για την τρόικα.

Α π ολύσ ειΤέλοβ, με προσεκτικό τρόπο φαίνεται να παραμένει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο απολύσεων στον δημόσιο τομέα, μέσω κατάργησηε οργανισμών ή φορέων. Απαντώντα$ σε σχετική ερώτηση, συνεργάτεε του κ. Παπαδήμου σημειώνουν πωβ «προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη μείωση δαπανών στον δημόσιο τομέα με άλλα μέτρα».Τέλοβ, οι ίδιεε πηγέε σημειώνουν ότι επετεύχθη ο μνημονια- κόε στόχοε για το ΕΣΠΑ κατά το τρέχον έτο$, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα θα έλθει προβ συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο ο νέοε αναπτυξιακόε νόμοε, ενώ απαντώνταε σε ε ρω τήσει για το πολιτικό μέλλον του κ. Λ . Παπαδήμου σημειώνουν πωβ «αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει η  σωτηρία τηε χώραβ».

Σχο τραπέζι σύσκεψη των αρχηγών
Ανοιχτό το ενδεχόμενο από το Μαξίμου, που είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθεί η συνεργασία των κομμάτων

Σιγή ασυρμάτου 
από Καρατζαφέρη

Στήριξη, αλλά υπό όρους, από Ν.Δ.

Σε ανατροφοδότηση των σεναρίων που τον φέρουν να καταλήγει στην απόσυρση των στελεχών του ΛΑΟΣ από την κυβέρνηση οδήγησε η  στάση που κράτησε ο κ. Γιώργο3 Καρατζα- φέρηε, αμέσωε μετά τη συνάντησή του χθεε με τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αιτία αυτή τη
Δεν έκανε καμία 
δήλωση σχετικά 
με τα όσα συζήτησε 
με τον πρωθυπουργό, 
ανατροφοδοτώντας 
διάφορα σενάρια.φορά δεν ήταν κάποιε3 δηλώ σει του, αλλά ακριβώε η άρνησή του να μιλήσει στουε δημοσιογράφοι για όσα διημείφθησαν στο εσωτερικό του Μεγάρου και, κυρίωε, για την εφ’ εξή3 στάση του κ. Κα- 'τζαφέρη. Αλλωστε, ο ίδιοβ, με ^υνεντεύξειε του από το πρωί είχε επαναλάβει του3 όρουβ που θέτει, με πρώτο τη σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση, υπό τον Λ . Παπαδήμο, παρουσία και του υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου προ- κειμένου να διαμορφωθεί μία «ε-

θνική θέση» εν όψει των διαπραγματεύσεων, u s  οποίεβ -π ά ντοτε κατά τον κ. Καρατζαφέρη- θα έπρεπε να διεξάγουν από κοινού με τον κ. Παπαδήμο οι τρειε πολιτικοί αρχηγοί.Κατά πληροφορίεε, στη χθεσινή συνάντηση με τον κ. Παπαδήμο, ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ επανέλαβε και το αίτημά του για ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να καταστεί ολιγομελέβ και λειτουργικό. Σύμφωνα με τΐ3 ίδιεε πηγέβ, υπέβαλε συγκεκριμένεε προτάσειβ npos τον πρωθυπουργό τόσο για το μέγεθθ3 όσο και για τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματοε.Το τρίτο αίτημα που θέτει ο κ. Καρατζαφέρη αφορά στον βίο m s κυβέρνησηβ, δηλαδή στην παράτασή του για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου τα επώ- δυνα μέτρα να αρχίσουν να αποδίδουν πριν από την προσφυγή a u s  κάλπε3.0 ίδιοε απέρριψε χθεε (Real) u s  ενστάσειε περί «νομιμοποίησή» m s κυβέρνησηβ. «Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει “δημοκρατική νομιμοποίηση” . Εάν είναι παράνομη η κυβέρνηση, να καταγγελθεί και να πέσει, εάν είναι νόμιμη, κατά το Σύνταγμα η  δεδηλωμένη έχει σημασία, να αναλάβει να διεκπε- ραιώσει το “αγώγι” », επεσήμανε.
Γ. Π. Τ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Τη στήριξη m s κ υβέρνησή του κ. Λ. Παπαδήμου, xopis όμωε μεί- ζονεε εκπτώσειε στην πολιτική που θα κοστίσουν εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, επιχειρεί ο κ. Αντ. Σαμαράε, ο onoios φαίνεται διατεθειμένοε να παραμείνει στον κυβερνητικό συνασπισμό ακόμη και μετά μία ενδεχόμενη έξοδο του κ. Γ. Καρατζαφέρη. Παρά την κλιμάκωση m s πίεσης από τα στελέχη του «αντιμνη- μοντακού» μετώπου, η ηγεσία m s Ν.Δ. επιχειρεί να καταστήσει σαφέ5 ότι επιμένει στην παροχή υποστήριξηε npos τον πρωθυπουργό, προκειμένου να προωθηθεί ομαλά η νέα δανειακή σύμβαση και το πρόγραμμα α- νταλλαγήβ ομολόγων.
Qs npos τα ανοιχτά μέτωπα, εν όψει και m s  άφιξΜ των εκπροσώπων m s  τρόικαε στην Αθήνα, καθίσταται προφανέβ ότι η έκβαση πολλών εκ των θεμάτων που κυριαρχούν στην ατζέντα (μισθολογικό K ö om s, επικουρικές, πρόσθετα μέτρα για την κάλυψη m s  δημοσιονομικής «τρύ- 

nas» του 2011) θα κριθούν, κυριολεκτικά, από την απευθείαε διαπραγμάτευση που θα έχουν κυβέρνηση και κόμματα μεταξύ 
m u s, αφετέρου με την ίδια την τρόικα. Η τελική στάση m s  Ν.Δ. θα εξαρτηθεί απολύτου από τις διαθέσει των πιστωτών. «Είναι 
npos το συμφέρον m s  xcopas να

προχωρήσει ομαλά η διαδικασία του PSI, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το xpéos», διαμηνύουν από τη Συγγρού, επαναλαμβά- vovcas ότι ο κ. Σαμαράε επανέλαβε npos τον κ. Παπαδήμο τΐ3 ενστάσεις του για την περικοπή μισθών και επικουρικών συντάξεων, αλλά και για τη λήψη νέων εισπρακτικών μέτρων.Σειρά γαλάζιων στελεχών, πά- vtois, προεξοφλούν ότι το σύνολο των «κόκκινων γραμμών» m s
Ο  κ. Σαμαράς επιθυμεί 
την ολοκλήρωση 
του έργου της κυβέρ
νησης Παπαδήμου, 
αλλά μέσω σκληρών 
διαπραγματεύσεων 
με την τρόικα.Συγγρού δεν θα παραμείνουν μέχρι τέλου5. Το κρίσιμο για την ηγετική ομάδα, ωστόσο, είναι τα μεν «επώδυνα» να «χρεωθούν» στην αποτυχία τηε διακυβέρνησ ή  του ΠΑΣΟΚ, οι ενδεχόμενεβ δε υπαναχωρήσει τηε τρόικαβ (ενδεικτικά, να αποτραπεί η μείωση των επικουρικών ή να τεθεί πλαφόν στιβ περικοπές) να «πι- στωθεί» στην παρέμβαση εκ μέ- ρουβ τη3 Ν.Δ.Στην αποδοχή, μέρου3 έστω, των δυσμενών μέτρων που θα

προωθηθούν κατατείνει όχι πόνον ο κίνδυνος κατάρρευσή του προγράμματοβ, συνέπεια μιας ενδοκυβερνητικήε Kpions στην Ελλάδα, αλλά και η άποψη, που μοιάζει να ενισχύεται στο εσωτερικό m s Ν.Δ, ότι είναι προτιμότερο τα «σκληρά» μέτρα να αποφασισθούν τώρα, όταν το πολιτικό kôotos επιμερίζεται Kupicos στο ΠΑΣΟΚ, δευτερευόντωε στον ΛΑΟΣ και ολιγότερο στη Ν.Δ., παρά να πρέπει να ληφθούν από μια νέα κυβέρνηση, φέρο- vm s τον κ. Αντ. Σαμαρά σχεδόν άμεσα απέναντι crus προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.Το περιεχόμενο m s συζήτησης με τον κ. Λ. Παπαδήμο αποτέλεσε αντικείμενο α νάλυσή μεταξύ του κ. Αντ. Σαμαρά και των επιτελών του τόσο το βράδυ m s Δευτέρας, στη Μουρούζη, όσο και x0es το πρωί στον «πρωινό καφέ» του κόμματος, παρουσία και του αντιπροέδρου m s Ν.Δ., υπουργού Εξωτερικών, κ. Στ. Δήμα. Από τη Συγγρού εκφραζόταν η βεβαιότητα ότι το όριο m s 8ns Απριλίου που έχει θέσει cos απώτατο χρόνο εκλογών ο κ. Σαμαρά3 παραμένει πλήρω5 ε- ipucms στόχος. Στελέχη m s η- γετική5 ομάδα3 υπενθύμιζαν μάλιστα την, προ ημερών, προειδοποίηση του κ. Σαμαρά, nais «αν κάποιοι θέλουν να παίξουν κομματικά και εσωκομματικά παιχνίδια με τον χρόνο των εκλογών, εμεΪ3 δεν θα συμμετάσχουμε».
«Παρών» X. Καστανίδη στην κούρσα διαδοχής για χην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Πληθαίνουν οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ, καθώε μετά τον κ. M ix. Χρυσοχοΐδη που έχει ήδη προαναγγείλει την υποψηφιότητά του :αι m us κ. Ευ. Βενιζέλο και Ανδ. Λοβέρδο που ουδόλω3 διαψεύ- δουν u s  αντίστοιχε5 βλέψέΐ5 m us, χθεβ και ο κ. X0pns Κα- aravi6ns διεμήνυσε τη βούλησή του να διαδεχθεί τον κ. Γιώργο Παπανδρέου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. X . Κ αστανίδη θα είναι σίγουρα έναε εκ των υ- ποψηφίών διαδόχων του κ. Γ. Παπανδρέου εφόσον όμω3 ο τέως πρωθυπουργός δεν ξαναδιεκδι- κήσει τη θέση του. Μάλιστα, ο κ. Χάρηε Καστανίδηε είναι αποφασισμένος να είναι παρών στη μάχη m s  διαδοχής, τόσο στην περίπτωση που στηθούν κάλπες για να ψηφίσει η βάση νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όσο και στο έτερο σενάριο m s  δυαρχίαε που πρότει-

νε ο κ. Παπανδρέου. Δηλαδή να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα άλλο πρόσωπο ωβ υποψήφιος πρωθυπουργός και ο κ. Γ. Παπανδρέου να διατηρήσει τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέχρι το καλοκαίρι, οπότε και πιθανότατα θα διεξαχθεί συνέδριο και ανάδειξη προέδρου από τη βάση.
Στήριξη παπανδρεϊκώνΟ πρώην υπουργόε έχοντα3 στηρίξει όλεε ανεξαιρέτω5 τιε ε- πιλογέε του κ. Παπανδρέου (με τελευταία το δημοψήφισμα) εκτιμά πωε σε περίπτωση απόσυρσηβ του τέωε πρωθυπουργού θα κέρδιζε τη στήριξη μιαε σημαντικήβ ομάδαε παπανδρεϊκών βουλευτών, οι οποίοι διατηρούν απο- στάσειε από τουβ άλλουε δελφίν ο ι ,  ακριβώβ διότι η  τακτική τουε στηρίζεται στην πολιτική των μικρών ή μεγάλων αποστάσεων από τΐ5 επιλογέβ του κ. Γ. Παπανδρέου.

Ο κ. X. Καστανίδης υπολογίζει 
στη στήριξη σημαντικής μερίδας 
παπανδρεϊκών βουλευτών.Ο πρώην υπουργός 
θα είναι ένας 
εκ των υποψηφίων, 
εφόσον ο Γιώργος 
Παπανδρέου δεν ξανα- 
διεκδικήσει τη θέση.

Κατά τις ίδιεβ ττληροφορίε5, στο Εθνικό Συμβούλιο του Σαββάτου ο πρώην υπουργόβ θα «κατέλθει» με πολιτική πλατφόρμα, η  οποία θα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί τόσο από το βαθύ Π ΑΣΟΚ όσο και από τον άκρατο Μ «μεταρρυθμισμό», επιχειρώντα3 |  να περιγράψει αυτό που ο ίδιοε |  έχει χαρακτηρίσει νέα κεντροα- I ριστερά.|  Σημειωτέον ότι ο κ. Καστανί- I  δηβ φέρεται αποφασισμένο5 να § κατέλθει στΐ3 εσωκομματικέβ ε- κλογέε, ανεξαρτήτωβ τηβ πιθα- vόmτas ωβ συνέχεια του κ. Γ. Παπανδρέου να επιχειρήσουν να εμ- φανισθούν ο κ. Χρ . Παπουτσήβ και η  κ. Λούκα Κατσέλη, οι οποίοι επίσηε δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι δελφίνοι.Οι συνεργάτεβ ωστόσο του κ. X . Καστανίδη υπογράμμιζαν επανειλημμένα^ ότι τούτο θα συμβεί μόνον σε περίπτωση που δεν κατέλθει ωε υποψήφιοβ ο ί- διοβ ο κ. Γ. Παπανδρέου. Το πό

σο ρευστή, πάντωε, παραμένει η κατάσταση επιβεβαιώνει το γε- γονόβ ότι ουδείβ και χθεβ μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τΐ5 προθέσαε του κ. Παπανδρέου μετά και τιβ νέεβ δη λώ σ ει του κ. Πάνου Μπεγλίτη, ο οποίθ3 άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία.
Διαρκείβ συναντήσειΚαι με το δεδομένο αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται τυχαίεε οι έκτακτεε συναντήσειε σημαντικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπα« η κ. Βάσω Παπανδρέου, ο κ. Κ. Σκανδαλίδηβ, ο κ. Μιλτ. Παπαι- ωάννου ή και ο κ. Π . Ευθυμίου, οι οποίοι χωρίβ να αποκαλύπτουν αν στηρίζουν έναν συγκεκριμένο δελφίνο αναζητούν από κοινού μια λύση που θα απο- μακρύνει το σενάριο τηβ διάσ π α σ ή , με εκλογή νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον συντομότερο δυνατό χρόνο...

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολυεπίπεδη α
νάπτυξη», τόνισε ο κ. Εχούντ Μπάρακ κατά τη συνάντησή 
του με τον κ. Δημ. Αβραμόπουλο.

Ενίσχυση  
της συνεργασίας 
Ελλάδας - Ισραήλ
Της ΑΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νέα δεδομένα ασφάλειαε στην ευρύτερη περιοχή m s νο- τιοανατολική3 Μεσογείου διαμορφώνονται από την εμβάθυνση. m s αμυντικήβ συνεργασίαβ Ελλάδαβ - Ισραήλ, σε συνδυασμό με τιε συμφωνίεε αμυντικήε συνεργασίαε που υπέγραψαν, μόλιβ προχθέβ, Ισραήλ και Κύπροε. Οι κυβερνήσει των τριών χωρών επιδιώκουν τη διαμόρφωση ασφαλούε και σταθερού περιβάλλοντοε για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, με αιχμή τ( νέργεια, αλλά και τον τουρισμό.Η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση m s αμυ- vcums συνεργασίαβ Ελλάδαβ - Ισραήλ διατυπώθηκε στη συνάντηση που είχε χθεε ο υπουργόβ Εθνικήε Apuvas, κ. Anpmpns Αβραμόπουλοβ, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Εχούντ Μπαράκ, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα pas. Στη διάρκεια m s συνάντησηε συζητήθηκε η πολυεπίπεδη διεύρυνση m s  συνεργασίαβ. Αυτή αφορά την επέκταση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων από u s Ενοπλεβ Δ υ ν ά μ ει, την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και ε- ξοπλιστικά προγράμματα.Ηδη έχει υπογράφει συμφωνία για την προμήθεια από u s  ελληνικέ5 Ενο- πλεε Δ υνά μει του ισραη- λινού συστήματο3 καθο- δήγησηβ βομβών SPICE. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησηε HERON. Η συζήτηση, που γίνεται από τεχνικέβ επιτροπέε, αφορά ε- nians τη διερεύνηση προγραμμάτων συμπαραγωγήε και αναβάθμισηβ οπλικών συστημάτων. Επιπλέον, από ισ- ραηλινήε πλευράβ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Nees προοπτικέεΣτιε δηλώσειε του, μετά την ολοκλήρωση m s συνά- vtnans με τον κ. Μπάρακ, ο κ. Αβραμόπουλοβ ετησήμανε ότι η συνεργασία ανάμεσα στιε δύο χώρεβ «μπορεί να δημιουργήσει νέεε nnyis  πλούτου» για mus δύο λαούβ και για όλουβ τουβ λαούβ m s περιοχήβ, κάνονταε έμμεση αναφορά στιβ προοπτικέε που ανοίγονται από την αξιοποίηση των ευρημάτων στον ενεργειακό τομέα. Ο υ- πουργόε E0vums Αμυνα3 επανέλαβε την πάγια θέση m s A0mras ότι η σχέση με το Ισραήλ δεν είναι ετεροπροσ- διοριζόμενη, τονίζονταβ ότι πρόκειται για «ειλικρινή και έντιμη» συνεργασία, η οποία «δεν στρέφεται εναντίον κανενόβ». «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολυεπίπεδη ανάπτυξη», επισήμανε από την πλευρά του ο Ισραηλινόβ υπουργόε Εθνικήε Apuvas.Ο κ. Μπαράκ έγινε δεκτόβ από τον Πρόεδρο m s Δη- μοκρατίαβ κ. Κάρ. Παπούλια. Σήμερα θα παρακολουθήσει επίδειξη των Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Η ενεργειακή συνεργασία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή θα βρεθούν στο επίκεντρο m s  συνά ντησ ή με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Στ. Δήμα.

Μ ε τον Ισραηλινό 
ομόλογό του, 
Εχούντ Μπαράκ, 
συναντήθηκε 
χθες ο κ. Δημήτρης 
Αβραμόπουλος.

Υψ ηλοί τόνοι
από τον Σ Υ Ρ ΙΖ Α

. . (
Επιμένει στην επιθετική τακτική απέναντι στην κυμερ- νηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μέρα μετά την κατάθεση αιτήμα- m s για τη διενέργεια προ ημερησίαβ διατάξεωε συζήτησηε στη Βουλή με αντικείμενο τη στάση m s κυβέρνησηε απέναντι στο PSI, τη νέα δανειακή σύμβαση και τα νέα μέτρα, ο πρόεδροε m s κοινοβουλευτικήβ ομάδαβ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Tainpas κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό, με αντικείμενο u s μειώ σει μισθών και συντάξεων και την ενδεχόμενη κατάργηση m s s0vums συλλογική5 σύμβασηβ. Ζητεί, μεταξύ άλλων, να μάθει αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μ ειώ σει ή πάγωμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και αν εκτιμά ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότηταβ m s ελληνικήβ οικονομίαβ οφείλεται στο ύψοε των μισθών των εργαζομένων.Είναι npoipavés ότι ο κ. Tainpas θέλει να φέρνει τον κ. Παπαδήμο όσο πιο συχνά γίνεται στη Βουλή, όπου θεωρεί ότι διαθέτει τακτικό πλεονέκτημα και μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τα κόμματα m s συγκυβέρνησή. Γι’ αυτό, εξάλλου, επιμένει στο αίτημα για τη διενέργεια προ ημερησία3 διατάξεωε συζήτησή στη Βουλή. Ο κοινο- βουλευτικό5 εκπρόσωπο3 του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Aa<po7<!,vns το επανέφερε χθεβ σε ερώτηση npos τον κ. Ευ. ,ε- λο, με την οποία ζητεί να μάθει εάν τα νέα ομόλογα npos ανταλλαγή που θα εκδώσει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του PSI θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και αν «πρόκειται να αποδεχθεί άμεσα την πρόταση του κ. Τσίπρα για διεξαγωγή προ ημερησία5 διατάξει^ συζήτησή επί m s nopsias του PSI». Το νομικό καθεστώβ των νέων ομολόγων θα αποτελεί εφεξήβ την αιχμή του ôôpams m s αντιπολιτευτικήβ τακτικήβ του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ότι η υπαγωγή των νέων ομολόγων στο αγγλικό δίκαιο αποτελεί έγκλημα κατά m s xcopas.X0ss συνεδρίασε εκτάκτωε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για μια πρώτη πολιτική συζήτηση και αποτίμηση των εξελίξεων που μεσολάβησαν στο διάστημα των εορτών, αλλά και για να εκτιμήσει την πολιτική κατάσταση και u s  περαιτέρω προοπτικέβ. Οι βουλευτέε του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν σύντομα εκλο- 
yés. Με το ίδιο αντικείμενο, xcopis να καταλήξει σε α- ποφάσειε, ασχολήθηκε και η Π.Γ. του ΣΥΝ, στην πρώτη συνεδρίασή m s  για το 2012.


