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Στήριξη της κυβέρνησης με αστερίσκους
Κατά τη σύσκεψη των κ. Παπανδρέου, Σαμαρά, Καρατζαφέρη υπό τον κ. Παπαδήμο -  Νέα συνάντηση στο Μαξίμου την προσεχή εβδομάδα

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τη στήριξή τους στο έργο τηε κυβέρνησή επιβεβαίωσαν χθεε στη συνάντηση τουε με τον κ. Λ. Παπαδήμο οι τρειε αρχηγοί, αφήνονταε ωστόσο κάποιεε εκκρεμότητεε, οι οποίεε πιθανώε δ Όετηθούν σε νέα σύσκεψη που θα πραγ- μ .ποιηθεί στα τέλη τηε επόμενηε εβδομάδαε. Στη χθεσινή σύσκεψη των κ. Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαρά και ρ. Καρατζαφέρη υπό τον πρωθυπουργό ετέθησαν επί τάπητοε οικονομικά μέτρα, αλλά και πιθανέε πολιτικέε κινήσειε. Ο κ. Πα- παδήμοε γνωστοποίησε στουε τρειε αρχηγούε έναν οδικό χάρτη των μέτρων και πολιτικών, οι οποίεε πρέπει να υιοθετηθούν το αμέσωε επόμενο χρονικό διάστημα. Το κείμενο αυτό πε

ριέγραφε μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να προωθηθούν τα νομοθετήμα- τα εκείνα που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των δανειστών μαε, καθώε επίσηε και έναν κώδικα δεοντολογίαε, ώστε η κυβέρνηση να παρουσιάζει πιο συνεκτική εικόνα Στα μέτρα περιλάμβανόταν, μεταξύ άλλων, η συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό. Πληροφορίε: αναφέρουν ότι και οι τρειε αρχηγοί είναι δι στακτικοί ωε προε την κατάργησή τουε και μάλ λον προτιμούν το «πάγωμα». Και οι τρειε αρχηγό συμφώνησαν με το άνοιγμα των κλειστών ε παγγελμάτων. Συμφωνία φαίνεται ότι σημειώ θηκε στιε περισσότερεε από τιε προβλέψειε τοι κειμένου που παρουσίασε ο κ. Παπαδήμοε. Ωστό σο, ελέω κάποιων διατυπώσεων, αλλά και ση

μαντικών, επιμέρουε διαφωνιών, προτιμήθηκε η εκ νέου συγγραφή των επίμαχων σημείων, ώστε την επόμενη εβδομάδα οι τέσσεριε άνδρεε να συναντηθούν ξανά και να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία τουε επί ενόε τελικού κειμένου.Με το πέραε τηε συζήτησηε ο κ. Παπαδήμοε σε σύντομη δήλωσή του περιέγραψε το περιεχόμενο των συζητήσεων με επίκεντρο «ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τιε τρέχουσεε εξελίξειε, ειδικότερα τιε διαβουλεόσειε με την τρόικα και τη διαδικασία του PSI. Η συζήτηση έγινε μέσα σε ένα πολύ θετικό κλίμα και οι πολιτικοί αρχηγοί επιβεβαίωσαν την πλήρη στήριξη τηε κυβέρνησηε στην ολοκλήρωση του έργου τηε». Εντόε των κλειστών θυρών τηε αί- θουσαε όπου συναντήθηκαν οι τέσσεριε άνδρεε

τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τον βίο τηε κυβέρνησηε, αλλά και το σχήμα τηε. Οι κ. Παπανδρέου και Καρατζαφέρηε ζήτησαν επιμήκυνση του βίου τηε κυβέρνησηε. Ο κ. Σαμαράε διαφώνησε, επιμένονταε στο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει η Ν.Δ, δηλαδή την διεξαγωγή εκλογών ακόμη και πριν από το Πάσχα (8 Απριλίου). Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε την πιθανότητα επιμήκυνσηε του κυβερνητικού βίου ωε ιστορική ευκαιρία, στην οποία μπορούν να ε- ντοπισθούν κοινέε αντιλήψειε σε θέματα, όπωί η Παιδεία, το φορολογικό, ο εκλογικόε νόμοε κα εξωτερική πολιτική («Σκοπιανό»), Ο κ. Παπαν δρέου είπε στον κ. Παπαδήμο ότι δεν έχει πρό βλήμα για τη διενέργεια ανασχηματισμού, κε θώε και για την αξιολόγηση των υπουργών το >

ΠΑΣΟΚ από τον πρωθυπουργό. Στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού δήλωσαν θετικοί και οι κ. Σαμαράε και Καρατζαφέρηε, ο οποίοε τάχθηκε υπέρ μείωσηε των μελών τηε κυβέρνησηε. Εντονη συζήτηση μεταξύ των αρχηγών ΠΑΣΟΚ- Ν.Δ. έγινε όταν ο κ. Παπανδρέου ανακίνησε θέμα στάσηε των βουλευτών, κατά τη συζή' ι  των νομοσχεδίων. Κατηγόρησε τον κ. Σαμ^μά ότι η Ν.Δ. κυβερνά και αντιπολιτεύεται, τακτική η οποία, όπωε είπε, θίγει και το κύροε τηε κυβέρνησηε έναντι των εταίρων τηε Ελλάδαε. Ο κ. Σαμαράε απάντησε ότι η κυβέρνηση Παπα- δήμου «δεν είναι συγκυβέρνηση» και έφερε ωε παράδειγμα κοινοβουλευτικήε λειτουργίαε τη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί και από τη Ν.Δ.
Αρχίζουν σήμερα 
οι διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα
?' τύν σήμερα οι συζητήσειεμε- T u ,-  κυβέρνησηε και τρόικαε για την κατάρτιση του νέου Μνημονίου, μετά το «πράσινο φωε» που άναψε στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ωστόσο, το «ΟΚ» δόθηκε εν μέσω πολλών αντιδράσεων μελών του ταμείου ε- ξαιτίαε τηε αποτυχίαε τηε Ελλάδαε να εφαρμόσει τα όσα προβλέπο- νταν στο πρώτο Μνημόνιο. Πά- ντωε, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο, μέχρι τιε 30 Ιανουάριου στη σύνοδο κο- ρυφήε θα «πρέπει να έχουμε οριστικά σχήματα και για το νέο πρόγραμμα».Σήμερα, οι επικεφαλήε του κλιμακίου τηε τρόικαε (κ. Π. Τόμσεν από το ΔΝΤ, κ. Μ. Μορε από την Κομισιόν και κ. Κ. Μαζούχ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) θα συναντηθούν το πρωί με τον κ. Βενιζέλο. Μάλιστα, ο υπουργόε δήλωσε χθεε πωε «μετά αναμονή αρ-
Θυελλώδης
η συνεδρίαση του Δ Ν Τ  
προκειμένου να δώσει 
το «πράσινο φως», 
με τις Βραζιλία, Ρωσία 
και Ινδία να εκφράζουν 
αντιρρήσεις και να βάλ
λουν κατά της Ελλάδας.κετών εβδομάδων, άναψε το πράσινο φωε για την υποβολή του αι- τήματοε τηε χώραε προε το ΔΝΤ, προκειμένου αυτό να κινήσει τη διαδικασία για το νέο πρόγραμμα».Αυτό έγινε σε άτυπη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, παρουσία του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Γ. Ζανιά και του επικεφαλήε του ΟΔΔΗΧ κ. Π. Χριστοδούλου. Σε αυτό «δόθηκε η έγκριση στα στελέχη του ταμείου να αρχίσουν τιε συνομιλίεε με την ελληνική κυβέρνηση για το νέο πρόγραμμα», υποστήριξε ο υπουργόε, κάτι που ξεκινάει σήμερα. Στον προγραμματισμό τηε τρόικαε προβλέπεται ότι θα αναχωρήσει από την Αθήνα στιε 31 Ια’ ’ ’ ΐαρίου. Δηλαδή, μετά τη σύ- 
λ  κορυφήε.Πάντωε, το ΔΝΤ έδωσε το «πράσινο φωε» στο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσειε ύστερα από μία θυελλώδη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίεε, πολλέε χώρεε-μέλη του ταμείου αντέ-

δρασαν εντόνωε στο ενδεχόμενο αυτό, με πρώτουε τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Ινδία. Από την άλλη πλευρά, οι χώρεε τηε Ευρω- ζώνηε υποστήριξαν το αίτημα τηε Ελλάδαε να αρχίσουν οι συνομιλίεε για το νέο πρόγραμμα. Οι αντιρρήσειε των μελών του ΔΝΤ προέρχονταν από το ότι:1. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει επιδείξει την απαραίτητη βούληση να προωθήσει τιε διαρθρωτικέε μεταρρυθμ ίσ ε ι. Ειδικά σε αυτόν τον τομέα η κριτική που ασκήθηκε ήταν σκληρή.
2. Η διοίκηση του κράτουε αδυνατεί να υλοποιήσει ακόμα και αυτέε τιε παρεμβάσειε που η πολιτική ηγεσία έχει εγκρίνει. Αλλωστε, οι παρατηρήσειε τηε τρόικαε ότι δεν αρκεί να ψηφίζονται τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσειε είναι ε- παναλαμβανόμενεε.
3. Ηδη έχουν δοθεί αρκετά κεφάλαια στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο χρηματοδό- τησηε του ταμείου προε την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ, αναλογικά πάντα με το μέγεθοε τηε ελληνικήε οικο- νομίαε και το ύψοε τηε συνει- σφοράε τηε στο ΔΝΤ.Σε κάθε περίπτωση, όμωε, οι διαπραγματεύσειε για το νέο πρόγραμμα ξεκινούν σε επίπεδο επι- κεφαλήε του κλιμακίου τηε τρόικαε σήμερα. Από την Τρίτη, στελέχη τηε τρόικαε από τα τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται στην Αθήνα και εξετάζουν το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, το πού έχει «κλείσει» το έλλειμμα του 2011 (ε- κτιμάται στα επίπεδα του 9,6% του ΑΕΠ), καθώε και πώε έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί (εφεδρεία, ενιαίο μισθολόγιο, συγχωνεύσειε κ.λπ.).

«Πρόβα το νομοσχέδιο»Σύμφωνα με πληροφορίεε, η τρόικα έχει ζητήσει να κλείσουν από τώρα και από την παρούσα Βουλή μία σειρά ζητημάτων, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου προγράμματοε. Ενδεικτική αυ- τήε τηε απαίτησηε τηε τρόικαε ήταν χθεσινή δήλωση του κ. Βενι- ζέλου, ο οποίοε υποστήριξε από το βήμα τηε Βουλήε πωε «είναι πρόβα το νομοσχέδιο αυτό (σ.σ. το πολυνομοσχέδιο) για πολύ κρισιμό- τερεε διατάξειε που θα εισαχθούν τιε επόμενεε μέρεε». Σε αυτέε περιλαμβάνονται:1. Η μείωση του μισθολογικού κόστουε στον ιδιωτικό τομέα. Η τρόικα δεν φαίνεται να επιμένει στο θέμα τηε μείωσηε του κατώ- τατου μισθού, αλλά επιμένει στον

Εναν οδικό χάρτη ίων μέτρων και των πολιτικών που πρέπει να υιοθετηθούν το προσεχές διάστημα γνωστο
ποίησε χθες ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδπμος στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Πα- Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα- 
πανδρέου. τιας κ. Αντ. Σαμαράς.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρα- 
τζαφέρης.περιορισμό του μισθολογικού κόστουε των επιχειρήσεων. Στο στόχαστρο βρίσκονται και οι ερ- γασιακέε σχέσειε στιε ΔΕΚΟ.

2. Στιε άμεσεε και δραστικέε α- ποφάσειε για συγχωνεύσειε - κα- ταργήσειε δημόσιων φορέων. Κάτι που θα οδηγήσει και σε απο-

λύσειε (μέσω τηε κατάργησηε οργανικών θέσεων) απαντώνταε στην αποτυχία του θεσμού τηε ερ- γασιακήε εφεδρείαε.
3. Οι περικοπέε στιε επικουρι- κέε συντάξειε.Για όλα αυτά, τιε τελευταίεε μέρεε τα τεχνικά κλιμάκια είχαν ε-

παφέε με στελέχη των υπουργείων Εργασίαε, Εσωτερικών, Υγεί- αε, Οικονομικών και με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτουε, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφοε για τιε διαπραγ- ματεύσειε που ξεκινούν σήμερα.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ψήφος εμπιστοσύνης 
το πολυνομοσχέδιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Νέα, ίσωε τη δραματικότερων τόνων από κάθε άλλη φοοά, έκκληση για εσωτερική συνοχή στην τρικομματικ ι- βέρνηση Παπαδήμου, έκανε χθεε από του βήματοε τηε Δυυ- λήε ο υπουργόε Οικονομικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται τι ’ πολυνομοσχέδιο, επί κρίσιμων διατάξεων του οποίου θα διε ξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη ονομαστική ψηφοφορία, κατόπι ( αιτήματοε του ΚΚΕ. «Είναι πρόβα το νομοσχέδιο αυτό γιι πολύ κρισιμότερεε διατάξειε που θα εισαχθούν τιε επόμε νεε ημέρεε», υπογράμμισε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε. Μόλιε μία η μέρα πριν, έχονταε «απέναντι» του πολλούε γαλάζιουε κι ι πράσινουε βουλευτέε να δηλώνουν ότι για διάφορουε λ( γ γουε δεν προτίθενται να ψηφίσουν συγκεκριμένεε διατι - ξειε του κρίσιμου σχεδίου νόμου, έστελνε ένα νέο σαφέ > μήνυμα: Για τον πρωθυπουργό είναι ζήτημα εμπιστοσύνηε η υπερψήφιση όλων των διατάξεων από όλουε τουε βουλευτέε των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση: «Η ομόφωνη κυβερνητική απόφαση και η  προσωπική δέσμευση του προωθυπουργού είναι πωε θεωρεί ζήτημα εμπιστοσύ- νηε την υπερψήφιση των άρθρων του νομοσχεδίου. Είναι ζήτημα κΰρουε τηε κυβέρνησηε, ιδίωε την περίοδο αυτή, οι διατάξειε που εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο και εισάγονται ωε νομοσχέδια να ψηφίζονται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην οποία συνυπάρχουμε ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ», είπε.Η παρέμβαση του κ. Βενιζέλου ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώε οι κοινοβουλευτικέε διαδικασίεε τόσο στην ολομέλεια όσο και σε επιτροπέε που συζητούν διάφορεε νο- μοθετικέε πρωτοβουλίεε άρχισαν ιδιαίτερα έντονα να α- ναδεικνύουν ηχηρέε απο- στασιοποιήσειε έναντι των προτεινομένων διατάξεων από βουλευτέε τηε Ν.Δ., αλλά και από συναδέλφουε τουε του ΠΑΣΟΚ, ή ακόμα και του ΛΑΟΣ. Πέραν των διαφοροποιήσεων επί του πολυνομοσχεδίου, αρνητική στάση έλαβαν Ν .Δ. και ΛΑΟΣ και όσον αφορά την πρωτοβουλία για αποσυμφόρηση των φυλακών ή ακόμα και για τον κώδικα περί ναρκωτικών. Ειδικά το τελευταίο, οι δύο εταίροι του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση δήλωσαν χθεε πωε δεν θα το ψηφίσουν. «Θα δούμε αν η χώρα μπορεί να αποκτήσει μια κουλτούρα συνεργασίαε. Αν δεν μπορεί πάντωε, ο τόποε είναι ακυβέρνητοε» τόνισε ο κ. Βενιζέλοε. Το πρώτο σχόλιο από τη Ν.Δ. χαρακτηρίστηκε ωε μάλλον έντονο: Ο κ. Μαν. Κεφαλογιάννηε είπε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα των βουλευτών να ασκούν κριτικό ρόλο και επανέλαβε ότι η Ν.Δ. θα στηρίξει μόνο ό,τι θεωρεί θετικό για την πατρίδα. Μετά, ο κ. Κ. Τασούλαε επιχείρησε να «στρογγυλέψει» τα πράγματα: «Με ευθύνη και κόστοε συμμετέχουμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου». Οι «σκληροί» τηε Ν.Δ. προκαλούν την έντονη αντίδραση συναδέλφων τουε του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό ήταν το ξέσπασμα του κ. Χρ. Πρωτόπαπα: «Δεν μπορεί στο υπουργικό οι αντιπρόεδροι τηε Ν.Δ. να ψηφίζουν τα νομοσχέδια, και εδώ η επίσημη έκφραση τηε Ν.Δ. να μην τα ψηφίζει» είπε, καυτηριάζονταε τη λεγάμενη διπλή στάση των γαλάζιων. Στο περιστύλιο διάχυτη ήταν χθεε η αίσθηση ότι τελικώε η «κεντρική γραμμή» τηε Ν.Δ. θα είναι να ψηφιστούν όλα τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου την Τρίτη, οπότε η όποια πιθανή σύγκρουση μάλλον θα μετατεθεί σε κάποιο από τα επόμενα κρίσιμα ν/σ. Σε κάθε περίπτωση, το στοιχείο εκείνο που ανεβάζει το Ο σ μόμετρο στο κοινοβουλευτικό παρασκήνιο είναι η εκτΐ, ι πολλών πωε, πέραν των όποιων νομοθετικών πρωτοβουλιών, η εσωτερική τηε κυβέρνησηε συνοχή ή και ευρύτερα το πολιτικό σύστημα πιθανώε να δοκιμαστούν με επίκεντρο τη λήψη συγκεκριμένηε απόφασηε για τον χρόνο διεξαγωγήε εκλογών. Ο κ. Βενιζέλοε είχε και γι’ αυτό να πει: «Η ίδια η προοπτική των εκλογών δημιουργεί μια προφανή αβεβαιότητα στουε θεσμικούε μαε εταίρουε και συνομιλητέε».

Η  Ν .Δ . αναμένεται 
τελικός να ψηφίσει 
όλα τα άρθρα στην 
ονομαστική ψηφο
φορία της Τρίτης, 
που ζήτησε το ΚΚΕ.

Νέα αλλαγή σιο «άνοιγμα» των μεταφορών Περισσότερες περικοπές στα φάρμακα
Εκλεισε, με τιε ευλογίεε τηε τρόικαε, το θέμα τηε απελευθέρωσηε τηε α- γοράε των φορτηγών δημόσιαε χρή- σηε. Η συγκεκριμένη αγορά, σύμφωνα και με τιε πλέον πρόσφατεε τρο- πολογίεε που ήρθαν στη Βουλή, απελευθερώνεται τελικά από 28 Ιανουάριου 2012. Μάλιστα, όπωε ανα- φΛ υν στελέχη του υπ. Μεταφορών, τ, _ .λευταίεε ημέρεε ήρθη η διαφορά που σημειώθηκε με την τρόικα, σχετικά με το ποιοι θα μπορούν να αι- τούνται άδεια άσκησηε μεταφορών στη χώρα μαε.Η νέα τροπολογία που έφερε ο υπουργόε Μεταφορών κ. Μ. Βορίδηε επιτρέπει την απόκτηση αδειών ΦΔΧ από πρόσωπα τρίτων χωρών, μόνο στη βάση τηε αμοιβαιότηταε. Σύμφωνα με στελέχη του Μεταφορών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα μιαε τρίτηε χώραε (ε- κτόε Ε. Ε.) θα μπορούν να αποκτούν άδειεε μεταφορικού έργου στη χώρα μαε, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική διακρατική συμφωνία. Οι ίδιοι χαρακτήριζαν τη σχετική προταθείσα

Κατόπιν απαίτησης 
της τρόικας προβλέπεται 
τελικά η απόκτηση 
αδειών από πρόσωπα 
τρίτων χωρών.τροπολογία σολομώντεια λύση, μετά τη διάσταση απόψεων μεταξύ τρόικαε και υπουργείου, όπου η μεν πρώτη υποστήριζε την άνευ όρων διάθεση αδειών ΦΔΧ, ενώ το υπουργείο είχε την ίδια θέση, αλλά μόνον για φυσικά και νομικά πρόσωπα εντόε Ε. Ε. «Εγινε μία συζήτηση και θεωρήθηκε ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε στον διεθνή ανταγωνισμό τιε οδικέε μεταφορέε», παραδέχτηκε χθεε στη Βουλή ο κ. Βορίδηε. Αυτονόητα, πρόσθεσε, «τρίτοι υπήκοοι ή χώρεε στιε οποίεε είναι ε- γκατεστημένεε οι εταιρείεε και τα νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε τρίτεε χώρεε, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των οδι

κών μεταφορών υπό την προϋπόθεση τηε τήρησηε των Διεθνών Συνθηκών και τηε αμοιβαιότητάε».Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που επήλθε προχθέε στιε τροποποιούμε- νεε διατάξειε του ν. 3887/2010 έχει να κάνει με την ικανότητα των εθνικών μεταφορέων να πραγματοποιούν διε- θνείε μεταφορέε. Η αρχική τροποποίηση προέβλεπε τη δυνατότητα των διεθνών μεταφορέων να διεξάγουν ε- θνικέε μεταφορέε, ενώ το αντίστροφο ίσχυε υπό προϋποθέσειε.Μ ε τιε τελευταίεε τροποποιήσειε πλέον οι εθνικοί μεταφορείε μπορούν να διεξάγουν και διεθνείε μεταφορέε χωρίε κανένα όρο. «Ανοίγουμε περισσότερο τη δυνατότητα στουε μεταφορείε που διεξάγουν εθνικέε μεταφορέε να διεξάγουν και διεθνείε μεταφορέε», είπε χθεε στη Βουλή ο υπουργόε Μεταφορών. Και πρόσθεσε: «Με τιε ίδιεε προϋποθέσειε που οι διεθνείε μεταφορείε εκτελούν σήμερα εθνικέε μεταφορέε, ισχύει τώρα και το αντίστροφο».

Ασφυκτικές πιέσειε για περισσότερεε περικοπέε στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ασκεί η τρόικα στα συ- ναρμόδια υπουργεία Υγείαε, Κοινω- νικήε Αλληλεγγύηε και Εργασίαε, Κοι- νωνικήε Ασφάλισηε. Χθεε, κατά τη συνάντηση που είχε το τεχνικό κλιμάκιο τηε τρόικαε με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Υγείαε, μπήκε στο μικροσκόπιο το θέμα τηε φαρμακευτικήε δαπάνηε, με τουε «δανειστέε» να παρατηρούν αποκλίσειε από τιε δε- σμεύσειε και να ζητούν περισσότερα μέτρα για να «κλειδώσει» ο στόχοε του 2012. Οπωε είχε ανακοινωθεί πρόσφατα από τουε συναρμόδιουε υ- πουργούε, για εφέτοε στόχοε είναι η μείωση τηε δαπάνηε κατά 1,2 δισ. ευρώ ώστε να φτάσει στα επίπεδα του 2004 (περίπου 2,5 δισ. ευρώ).Οπωε ανέφεραν στην «Κ» πηγέε του υπουργείου Υγείαε, μελετιόνται νέεε τομέε στη φαρμακευτική πολιτική που θα στοχεύουν στον όγκο των συντα- γογραφούμενων φαρμάκων, καθώε ε- κτιμάται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια

Ζήτησαν οι εκπρόσωποι 
της τρόικας εξαιτίας 
των αποκλίσεων 
που παρουσιάζουν 
οι στόχοι του 2012.περαιτέρω μείωσηε των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον εστιάζεται -μεταξύ άλλων- στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την οποία εκκρεμεί ακόμα ο διαγωνισμόε για την ανάδειξη τηε εταιρείαε που θα ανα- λάβει το έργο, την αύξηση τηε χρήσηε των γενοσήμων στα δημόσια νοσοκομεία (σήμερα ανέρχεται στο 25% του κόστουε φαρμάκων στιε κλινικέε του ΕΣΥ και ο στόχοε είναι να φτάσει στο 50%), καθώε και η συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχήε Υπηρεσιών Υγείαε. Σημειώνεται ότι η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία έχει τεθεί

προε συζήτηση επανειλημμένα από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίε ωστόσο έ- ωε σήμερα να έχεκθεσμοθετηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τιε προσεχείε ημέρεε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι- διεργασίεε σε επίπεδο ηγεσίαε του υπ. Υγείαε για το νέο πακέτο μέτρων στο φάρμακο.Κατά τη χθεσινή συνάντησΓ π- ρουσιάστηκαν στοιχεία από ι. ράε του υπ. Υγείαε και για τα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί ο στόχοε τηε μείωσηε των λειτουργικών τουε δαπανών κατά 10% το 2011.Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ εκπροσώπων τηε τρόικαε, τηε Επιτροπήε Εμπειρογνωμόνων για την Υγεία και υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Υγείαε, προκειμένου να παρουσιαστεί το πόρισμα τηε Επι- τροπήε για την αναδιάρθρωση του συ- στήματοε περίθαλψηε στην Ελλάδα.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Στις κάλπες 
το Π Α Σ Ο Κ  
στις 18 Μαρτίου
Διαφωνίες στελεχών για τον χρόνο 
εκλογής του νέου προέδρου

«Οι καιροί που ζούμε δεν επιτρέπουν σε κανέναν αποφυγή ενός διαλόγου 
με κριτήρια προσχηματικά» είπε ο κ. Γ. Παπανδρέου, κατά τη συνάντησή 
του με τα προεδρεία των κοινωνικών φορέων, αναφερόμενος στον ΣΕΒ.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Στις 18 Μαρτίου προγραμμάτισε το ΠΑΣΟΚ τιε εκλογέε του νέου του προέδρου, αλλά ακόμη και τα στελέχη που συμφώνησαν σε αυτήν την ημερομηνία, επιφυλάσσονται για το αν θα επαληθευθεί μέσα στην αβεβαιότητα των διεθνών εξελίξεων και των υποχρεώσεων τηε χώραε μαε έναντι των εταίρων τηε.Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα που προέκυψε από τιε α- ποφάσειε του προχθεσινού Πολιτικού Συμβουλίου προβλέπει
Ο εκπρόσωπος Τύπου 
κ Π. Μπεγλίτης 
υπογράμμισε ότι 
ο κ. Παπανδρέου 
δεν θα είναι υποψήφιος.τη διεξαγωγή προγραμματικήε συνδιάσκεψηε στιε 2-4 Μαρτίου, μία εβδομάδα αργότερα τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, μέσω του οποίου θα προκύψουν οι υποψηφιότητεε, και την Κυριακή 18 Μαρτίου την εκλογή νέου προέδρου από τη βάση. Διαδικασία πιστή στο καταστατικό, όπωε υπογράμμισε χθεε ο κ. Πά- νοε Μπεγλίτηε. Σε ό, τι αφορά δε το ενδεχόμενο ο τέωε πρωθυ- πουργόε να είναι και πάλι υπο- ψήφιοε, ο κ. Μπεγλίτηε θέλησε να

κλείσει οριστικώε το θέμα. «Ο κ. Παπανδρέου έχει δηλώσει με απόλυτη ευκρίνεια στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι δεν θα είναι υπο- ψήφιοε πρόεδροε και υποψήφιοε πρωθυπουργόε», είπε ο εκπρό- σωποε τηε Ιπποκράτουε.Ολα τούτα, ωστόσο, μόνο βέβαιο δεν είναι ότι θα εξελιχθούν όπωε προγραμματίστηκαν. Οχι μόνο γιατί η Νέα Δημοκρατία εμμένει οι εθνικέε εκλογέε να γίνουν πριν από το Πάσχα (8 Απριλίου), ενδεχόμενο που θα υποχρέωνε το ΠΑΣΟΚ να επισπεύσει τιε δικέε του διαδικασίεε, αλλά και γιατί είναι πιθανό να επαληθευθεί η ε- ντελώε αντίθετη πρόβλεψη του κ. Ευ. Βενιζέλου, που θέλει την αποστολή τηε κυβέρνησηε Παπα- δήμου να μην έχει ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη Μαρτίου.Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και κορυφαία στελέχη όπωε ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε αμφισβήτησαν όλο τον σχεδίασμά. «Δεν βλέπω πώε θα γίνει μια προεκλογική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ μέσα στον Μάρτιο όταν μετά το PSI και τη δανειακή σύμβαση θα πάμε σε εκλογέε», είπε στον 9,84 και τόνισε ότι θα είναι πολιτική παράκρουση «έναε υ- ποψήφιοε πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι καταστρέψαμε τη χώρα και ο άλλοε ότι πετύχαμε» τη στιγμή που το κόμμα θα πρέπει ο- μονοημένο να ζητήσει την εθνική ψήφο.Την ίδια άποψη υποστήριζαν,

άλλωστε, και τα περισσότερα Βενιζελικά στελέχη, υπονοώνταε ότι η  δική τουε αντιπρόταση να εκλεγεί ο υποψήφιοε πρωθυπουργόε του ΠΑΣΟΚ το συντο- μότερον δυνατόν από την κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να επανέλθει ωε αναγκαία από τιε συνθήκεε των επόμενων εβδομάδων.Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι μέσα στη σύγχυση και τιε ενδοκομμα- τικέε αντεγκλήσειε, τιε οποίεε όλοι προδικάζουν ότι θα εντα- θούν, θα λειτουργήσουν και δύο επιτροπέε τιε οποίεε αποφάσισε ωε

αναγκαίεε το Πολιτικό Συμβούλιο.Μία για τον απολογισμό των δύο χρόνων κυβερνητικήε θητείαε του ΠΑΣΟΚ (προτάθηκαν οι Π. Οικονόμου, Δ. Ρέππαε και Γ. Κου- τρουμάνηε) και μία για την εισήγηση του προγραμματικού πλαισίου (Π. Κουκουλόπουλοε, Αννα Διαμαντοπούλου και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου). Αμφότερεε, μάλιστα, πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τουε σε 10 μέρεε, γεγονόε που προκαλεί απορίεε και για το πού θα βρουν τον χρόνο τα μέλη τουε, καθώε όλα «τυγχάνουν» και υπουργικά στελέχη...

Παπανδρέου 
με φορείς

Η άρνηση του προέδρου του 
ΣΕΒ να ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση διαλόγου του κ.
Γ. Παπανδρέου και η άμεση 
αντίδραση του τελευταίου 
που χαρακτήρισε προσχημα
τικούς τους λόγους που επι
καλέστηκε ο κ. Δ. Δασκαλό- 
πουλος έμελλε να επισκιά
σουν τις επαφές που είχε 
χθες ο τέως πρωθυπουργός 
με τους κοινωνικούς φορείς 
ενόψει της υπογραφής της 
νέας ΕΓΣΣΕ. «Οι κοινωνικοί 
εταίροι καλούνται να συνεν- 
νοηθούν μόνοι τους» και «ο
ποιαδήποτε κομματική πα
ρεμβολή κινδυνεύει να απο- 
δειχθεί επιζήμια», ανέφερε 
σ κ. Δασκαλόπουλος για να 
αιτιολογήσει τη στάση του, 
αλλά ο κ. Παπανδρέου απά
ντησε αμέσως υπογραμμίζο
ντας ότι «οι καιροί που ζού
με δεν επιτρέπουν σε κανέ
ναν αποφυγή ενός διαλόνου 
με κριτήρια προσχηματικά». 
Την επιλογή του ΣΕΒ δεν υι
οθέτησαν πάντως οι εκπρό
σωποι των ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και 
ΕΣΕΕ, οι οποίοι μετά τις συ
ναντήσεις τους με τον κ. Πα
πανδρέου υπογράμμιζαν την 
ανάγκη να σωθεί ο κατώτε
ρος μισθός και αρνούνταν το 
ενδεχόμενο η τελική συμ
φωνία να επιβληθεί από την 
κυβέρνηση με πράξη νομο
θετικού περιεχομένου.
«Ο κοινωνικός διάλογος πρέ
πει να συνεχιστεί και οφεί
λουμε να συμφωνήσουμε», 
είπε ενδεικτικά ο πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ Βαο. Κορκίδης, ε
νώ ο κ. Δ. Ασημακόπουλος 
(ΓΣΕΒΕΕ) τόνισε ότι το πρό
βλημα της ανταγωνιστικότη
τας δεν συνδέεται με τον 
13ο και τον 14ο μισθό και πο
λύ περισσότερο με το ύψος 
του κατώτερου μισθού.

Λεπτοί χειρισμοί Σαμαρά ενόψει τρόικας και PSI
Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - 
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ισορροπία μεταξύ τηε αντιπολι- τευτικήε τάσηε των βουλευτών τηε ενόψει και των εκλογών και τηε α- δήριτηε ανάγκηε για στήριξη τηε κυβερνητικήε πολιτικήε, μπροστά στην τελική ευθεία για το PSI+ και τη νέα δανειακή σύμβαση, αναζητεί η Νέα Δημοκρατία. Μετά 24ωρα διαξιφισμών και εντάσεων στη Βουλή, ο πρόεδροε του κόμ- ματοε έδωσε χθεε «γραμμή» πλή- ρουε στήριξηε του πολυνομο- σχεδίου τηε κυβέρνησηε, κάτι που επικαλέστηκε άλλωστε και στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών προκει- μένου να αποκρούσει την κριτική του Γ. Παπανδρέου, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένοε να στηρίξει και όσα μέτρα είναι απαραίτητα προ- κειμένου να μη διακυβευθεί η νέα συμφωνία με την τρόικα.Τούτο, πάντωε, δεν σημαίνει ότι η Ν.Δ. θα προσχωρήσει πλήρωε στιε κυβερνητικέε θέσειε, ιδιαι- τέρωε ειε ό,τι αφορά τα μισθολο- γικά. Με φόντο τα αισιόδοξα σενάρια για κλείσιμο του PSI εντόε των επόμενων ημερών, αλλά και τιε πιέσειε που ασκούνται από διά- φορεε πλευρέε για παράταση του κυβερνητικού βίου, ο κ. Σαμαράε ε ιρεί να εμφανίσει ωε «αλώβητη» την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει για εκλογέε πριν από το Πάσχα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματοε δεν αποκλείουν, όπωε έγραψε η «Κ», ακόμη και αποχώ-

νυπάρχει στο εσωτερικό τηε κοι- νοβουλευτικήε ομάδαε:« ... Το πο- λυνομοσχέδιο είναι η φωτογραφία τηε αποτυχίαε τηε κυβέρνησηε του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό να τελειώνουμε και να πάμε μια ώρα αρχύτερα σε εκλογέε. Εξάλλου η κυβέρνηση Παπαδήμου για συγκεκριμένα στηρίζεται...»  δήλωσε ο κ. Μαρκόπουλοε.Σε άλλο μήκοε κύματοε, ο γραμματέαε του κόμματοε Ανδ. Λυκουρέντζοε απέφυγε (NET) να απορρίψει ρητώε το ενδεχόμενο νομοθετικήε παρέμβασηε στο θέμα των μισθών, σχολιάζονταε πωε «δεν είναι ώρα να απαντήσουμε στο αν συμφωνούμε ή όχι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι ώρα να επιμεί- νουμε να υπάρξει συμφωνία με πρώτο κριτήριο ότι δεν μπορεί άλλο να μειωθεί το βιοτικό επίπεδο του λαού».Εν μέσω αυτών, ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, όπου θα έχει συνάντηση (26 Ιανουάριου) και με τον πρωθυπουργό κ. Βλαντιμίρ Πούτιν. Η επίσκεψη του κ. Σαμαρά, σε μία περίοδο που η Ελλάδα μοιάζει απο- λύτωε προσκολλημένη εξαιτίαε και των οικονομικών στην Ε.Ε. και τιε ΗΠΑ, πέραν του ότι αποτελεί προσπάθεια αναζωπύρωσηε των σχέσεων με τη Μόσχα, συνιστά και συνέχεια των προσπαθειών του Κ. Καραμανλή για τη δημιουργία προνομιακήε σχέσηε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την άλλη εβδομάδα 
ο πρόεδρος της Ν .Δ . 
μεταβαίνει στη Μόσχα, 
όπου θα έχει συνάντη
ση με τον κ. Πούτιν.λοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου». Ερωτηθείε για το ενδεχόμενο παράτασηε του βίου τηε κυβέρνησηε, προειδοποίησε πωε «όποιοε παραβιάσει τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών, θα έχει παραβιάσει και αυτό που έχει υπογράψει».Στη νέα πολιτική περίοδο που έχει εισέλθει, υπό τον κ. Σαμαρά, η Ν.Δ., ο πρόεδροε του κόμματοε θα έχει να αντιμετωπίσει πέραν των οχλήσεων τηε λάΐκήε δεξιάε - ο κ. Π. Καμμένοε μοιάζει πια να κόβει κάθε δίαυλο επικοινωνίαε με το κόμμα, ενώ οι συνδικαλιστέε βρίσκονται σε συναγερμό - και τιε ενστάσειε των βουλευτών του. Χαρακτηριστικέε είναι οι χθεσινέε δηλώσειε του βουλευτή Αιτωλοα- καρνανίαε κ. Δημ. Σταμάτη, ο ο- ποίοε συντάχθηκε ουσιαστικά με τη θέση του Παν. Κομμένου χα- ρακτηρίζονταε «ανάλγητο» τον πρωθυπουργό που στηρίζει το κόμμα του και προειδοποιώνταε ότι δεν θα ψηφίσει άλλα μέτρα, ακόμη κι αν αυτό σημάνει τη διαγραφή του, αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Κ. Μαρ- κόπουλου, που ουσιαστικά εξέ- φρασε τη σκληρή γραμμή που ε-

ρηση από την κυβέρνηση αν διαπιστωθεί εσκεμμένη καθυστέρηση. Στη γραμμή αυτή, ο εκπρό- σωποε Τύπου του κόμματοε κ. Γ. Μιχελάκηε σημείωσε μεταξύ άλλων (Real Fm) ότι «αυτή η Βουλή
δεν αντανακλά τιε επιθυμίεε τηε κοινωνίαε», ενώ επέμεινε ότι οι κάλπεε θα στηθούν πριν από το Πάσχα, αφού, όπωε σημείωσε, «σύμφωνα με τιε νεότερεε πλη- ροφορίεε, το κούρεμα θα έχει ο-

0 πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντ. Σαμαράς επιμένει στη θέση 
για προσφυγή στις κάλπες πριν από το Πάσχα.

Σύνδεση μισθού - απόδοσης μετά την αξιολόγηση του Δημοσίου το 2012
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Με τη διαπίστωση ότι «το ελληνικό κράτοε απέχει πολύ από το να ανταποκρίνεται στιε υποχρεώσειε του προε τον πολίτη και να αποτελεί μοχλό ανάπτυξηε τηε οι- κονομίαε», ο υπουργόε Διοικητι- κήε Μεταρρύθμισηε Δ. Ρέππαε ά- νο’ ^ε χθεε την αυλαία των εργα- ο του Εθνικού Συμβουλίου Δι- οικητικήε Μεταρρύθμισηε, που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά το 2008 με τη συμμετοχή εκπρόσωπων κομμάτων, επιστημονικών φορέων και ορατή την απουσία τηε ΑΔΕΔΥ, που σε ανακοίνωσή τηε αναφέρει: «Δεν συμμετέχουμε σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο που αποσκοπεί απλώε και μόνο στη νομιμοποίηση αποφάσεων, προώ- θησηε μηχανισμών, με μοναδικό στόχο τιε απολύσειε εργαζομένων». Ο υπουργόε, καυτηριάζο- νταε τη στάση τηε ΑΔΕΔΥ, ανέφερε ότι αν χρειαστεί, η κυβέρ-

« Απαιτείται μια 
μεταρ ρυθμιστική 
έκρηξη», τόνισε 
ο υπουργός Διοικητι
κής Μεταρρύθμισης.νηση θα συγκρουστεί με τη δημοσιοϋπαλληλική τάξη. «Τουε εργαζομένουε στο Δημόσιο τουε θέλουμε συνεργάτεε, δεν σχεδιάζουμε συγκρούσειε μαζί τουε. Σχεδιάζουμε μια πολιτική η οποία πρέπει να είναι πολιτική ρήξεων και δημιουργικών ανατροπών. Βεβαίωε, εάν οδηγεί και σε συ- γκρούσειε, δεν πρέπει να φοβηθούμε», είπε.«Απαιτείται μια μεταρρυθμι- στική έκρηξη», τόνισε ο κ. Ρέππαε απευθυνόμενοε στα μέλη του συμβουλίου. Λυδία λίθοε στην πολιτική αυτή είναι η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού του Δημοσίου, που θα ολοκλη 0 υπουργός Διοικητικής Μεταρ

ρύθμισης κ. Δημ. Ρέππας.

ρωθεί το 2012 και θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνδεση μισθού και απόδοσηε. Μέχρι το τέλοε του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτοε, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και λειτουργούν, παρέχονταε υπηρεσίεε στουε πολίτεε, τα υπουργεία. Στην κατεύθυνση αυτή συστή- νεται Συντονιστικό Κέντρο Δια- κυβέρνησηε (ΣΚΔ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου και τηε δη- μόσιαε διοίκησηε, με επικεφαλήε τον πρωθυπουργό επικουρούμε- νο από τον υπουργό Επικρατείαε. Επίσηε, συγκροτούνται διυπουργικά όργανα σε επίπεδο υπουργών, γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών.Αναφερόμενοε στα οργανωτικά προβλήματα του κράτουε και το μέγεθόε του, ο υπουργόε τόνισε ότι «τα υπουργεία πλήττονται από οργανωτική εξάπλωση. Κάθε ένα από αυτά διαθέτει κα

τά μέσο όρο 430 εσωτερικέε δο- μέε. Π,χ. το μεγαλύτερο μέροε των υφιστάμενων τμημάτων δεν διαθέτει το κρίσιμο μέγεθοε για να είναι αποδοτικό. Ο αριθμόε των υπαλλήλων σε διευθυντικέε θέ- σειε είναι μεγάλοε σε σύγκριση με τον αριθμό των υπαλλήλων που εποπτεύουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1/5 των τμημάτων δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο πέρα από τον προϊστάμενο του τμήματοε, ενώ πάνω από 20 υπαλλήλουε έχουν περίπου τα 10 στα 100 τμήματα».Ο υφυπουργόε Π. Τζωρτζάκηε, κατά την παράδοση των ψηφιακών καρτών -  υπογραφών, είπε στουε παρευρισκομένουε ότι έχουν δοθεί 500 ψηφιακέε υ- πογραφέε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ώστε 500 δικηγόροι να  μπορούν να καταθέτουν τα δικόγραφά τουε ηλεκτρονικά, και άλλεε 500 σε μηχανικούε, για να καταθέτουν τιε οικοδομικέε άδειεε.

Επίσκεψη 
Νετανιάχου 
στην Κύπρο
Τ η ς ΔΩΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥ

Επισφράγισμα τηε σχέσηε στρατηγικήε συνεργασίαε που αναπτύσσεται ανάμεσα στο Ισραήλ και την Κύπρο αποτελεί η επίσκεψη στη Λευκωσία, στιε 16 Φεβρουάριου, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νε-Γα- νιάχου. Η επίσκεψη δεν ανακοινώθηκε ακόμη επίσ ωστόσο από την ισραηλινή κυβέρνηση δεν διαψεύσθηκαν οι σχετικέε πληροφορίεε. Πρόκειται, δε, για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Κύπρο, γεγονόε που από μόνο του αποτυπώνει την αναβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στιε δύο χώρεε και τη βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση τηε συνεργασίαε.Βασικό θέμα των επαφών που θα έχει ο κ. Νετανιάχου με την κυπριακή πολιτική ηγεσία είναι η συνεργασία στον τομέα τηε ενέργειαε, μετά και την επίσημη επιβεβαίωση ότι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που εντοπίσθηκαν, από τον πρώτο γύρο ερευνών στο Οικόπεδο 12 τηε κυπριακήε ΑΟΖ, είναι αξιοποιήσιμα. Πληροφορίεε από το Ισραήλ αναφέρουν ότι ο κ. Νετανιάχου επιθυμεί η επίσκεψή του να συνοδευθεί με την υπογραφή συμφωνίαε με την κυπριακή κυβέρνηση για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα των δύο χωρών προε τιε αγορέε τηε Ευρώπηε. Το Ισραήλ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού, με τον οποίο θα με- ταφέρεται το φυσικό αέριο από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα στην Κύπρο, όπου πρόκειται να κατασκευασθεί σταθμόε υγροποίησηε φυσικού αερίου. Οι συζητήσειε ανάμεσα στιε δύο πλευρέε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ αφορούν και την Ελλάδα, που αποτελεί τη φυσική οδό διέλευσηε του φυσικού αερίου τηε λεκάνηε τηε νοτιοανατολικήε Μεσογείου προε τιε ευρωπαϊκέε αγορέε.Το δεύτερο σκέλοε τηε προσέγγισηε και σύσφιγξηε των σχέσεων Κύπρου -  Ισραήλ αφορά τον αμυντικό τομέα. Πρόσφατα υπεγράφησαν δύο συμφωνίεε αμυντικήε συ- νεργασίαε, που αφορούν και την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συνεργασία στον τομέα τηε ά- μυναε, που επεκτείνεται και στην Ελλάδα, συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αφού θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι όποιεε ε- πενδύσειε γίνουν για την άντληση και μεταφορά του δεν θα είναι εκτεθειμένεε σε απειλέε, δεδομένηε, μάλιστα, τηε αστάθειαε που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Επιπροσθέτωε, η ισραηλινή εφημερίδα «Χααρέτζ» αναφέρει σε δημοσίευμά τηε ότι τη συνάντηση του προέδρου τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε Δημήτρη Χριστόφια με τον κ. Νετανιάχου θα απασχολήσει και το ισραηλι- νό αίτημα για στάθμευση ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο.

Καταδεικνύει 
τη στρατηγική 
συνεργασία μεταξύ 
Λευκωσίας 
και Ισραήλ

Οξεία διαμάχη 
ΚΚΕ-ΣΕΒ
Ανοιχτή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στο ΚΚΕ και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με αφορμή την εισβολή μελών του ΠΑΜΕ στη συνάντηση εκπροσώπων τηε ΓΣΕΕ με τιε εργοδοτικέε οργανώσειε, που προκάλε- σε τη διακοπή τηε. Ο ΣΕΒ καταλόγισε για το γεγονόε την ευθύνη στο ΚΚΕ, κατηγορώνταε το για εμμονή σε στα- λινικέε πρακτικέε. Το ΚΚΕ απάντησε με οξύτατη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, στην οποία χαρακτηρίζει τουε βιομηχάνουε «παράσιτο που εμποδίζει την κοινωνική εξέλιξη». Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «η λυσσασμένη επίθεση των εκπροσώπων των βιομηχάνων στο ΚΚΕ είναι ταξικά φυσιολογική» και προσθέτει ότι οι βιομήχα- νοι, «μαζί με κόμματα και τουε συνδικαλιστέε συνεργά- τεε τουε, θέλουν την εργατική τάξη υποταγμένη». Σε ό,τι αφορά τουε ίδιουε τουε βιομηχάνουε, τουε χαρακτηρίζει «αδίστακτουε» όταν πρόκειται να αυξήσουν την κερδοφορία τουε αλλά και ότι «εξάγουν δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι προϊόν κλοπήε από την εκμετάλλευση του μόχθου των εργαζομένων», καθώε και ότι «λεηλατήσαν τα ασφαλιστικά ταμεία». Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΣΕΒ σε ανάλογο ύφοε, όπου ο σύνδεσμοε υποστήριζε ότι στο ΚΚΕ προκαλεί «αλλεργία ο κοινωνικόε διάλογοε, όπωε και κάθε μορφή διαλόγου», ενώ διακρίνεται από «εμμονή σε σταλινικέε μεθόδουε και τακτικέε». Ο ΣΕΒ πά- λιστα καλούσε όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε και ιδ ρα τα κόμματα τηε ευρύτερηε δημοκρατικήε Αριστεράε να καταδικάσουν απερίφραστα το ΚΚΕ.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤ0Σ

Προοπτική συνεργασίας 
δυνάμεων της Αριστερός
Τη σύγκλιση απόψεων με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΔΗΚΚΙ και το Αρμα Πολιτών του Γ. Δημαρά σε ό,τι αφορά την προοπτική συνεργασίαε εξασφάλισε η Ενωτικά Κίνηση των κ. Κουρουμπλή, Κοτζιά και Μητρόπουλου, εισέπραξε όμοιε την άρνηση τηε ΔΗΜΑΡ και των Οικολόγων. Οι εκπρόσωποι τηε ΔΗΜΑΡ στη συνάντηση επέμεναν στη θέ-. ση πωε οι αντιμνημονιακέε δυνάμειε δεν αθροίζονται, στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι Ελεύθεροι Πολίτεε του Β. Οικονόμου, ενώ οι Οικολόγοι επέμειναν στην αυτόνομη κάθοδο. Η πρωτοβουλία τηε Ενωτικήε απέ°>ε- πε σε κοινή δέσμευση γύρω από θεματικέε ενότητε υθα μπορούσαν να διευκολύνουν μια προεκλογική συνεργασία. Το ΚΚΕ, αν και είχε προσκληθεί, δεν παρέστη.Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώε τα κόμματα τηε Αριστεράε βρίσκονται σε βαθύτατη διχογνωμία αναμεταξύ τουε. Αυτό πιστοποιεί και η τελευταία σύγκρουση που προκάλεσε ο κ. Τσίπραε, ο οποίοε κατηγόρησε (ΑΝΤΙ) την ηγεσία του ΚΚΕ αλλά και εκείνη «του νέου μορφώματοε τηε ΔΗΜΑΡ, του κ. Κουβέλη», ότι θεωρούν ωε πρώτο συμφέρον να αυξήσουν τα ποσοστά τουε. Απαντώνταε, ο εκπρόσωποε του ΚΚΕ κ. Μ. Μαΐληε κατηγόρησε την ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ότι «εμπαίζει τον λαό, ενώ πολεμά ύπουλα τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο». Η ΔΗΜΑΡ καταλόγισε στον κ. Τσίπρα «επανα- λαμβανόμενεε ψευδώνυμεε και υποκριτικέε αναφορέε του στη δήθεν ενότητα τηε Αριστεράε» και τον κατηγόρησε για «συκοφαντία».
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Βενιζέλος: Ως τη Δευτέρα 
οι όροι της ανταλλαγής 
ελληνικών ομολόγων
Νέα πρόταση Νταλάρα για μέσο επιτόκιο της τάξης 
του 4,3% που οδηγεί σε απομείωση κατά 68%

Ο επικεφαλής ίου ΙΨ κ. Νταλάρα σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελ
πίδα όχι οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

F.T.: Το «ελληνικό πρόβλημα» 
δεν αναλύθηκε σε βάθος

Σε κλίμα υηερέντασηε, και με το χρόνο να μετρά αντίστροφα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσειε Ελλάδαε - IIF για την ολοκλήρωση τηε συμφωνίαε ανταλλαγήε των ελληνικών ομολόγων (PSI+). Χθεε, ο αντιηρόεδροε τηε κυ- βέρνησηε και υηουργόε Οικονομικών Ευ. Βενιζέλοε μιλώνταε στη Βουλή υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι θα πρέπει να έχουν οριστικο- ποιηθεί οι τεχνικέε λεπτομέρει- εε τηε συμφωνίαε ώστε τη Δευτέρα 23 Ιανουάριου που θα συνεδριάσει το Eurogroup να έχει επισημοποιηθεί. «Την επόμενη Δευτέρα 30 Ιανουάριου, στη Σύνοδο Κορυφήε», σημείωσε ο κ. Βε- νιζέλοε, «πρέπει να έχουμε οριστικά σχήματα και για το νέο δανειακό πρόγραμμα, όχι μόνο για το P SI+ » .Αργά χθεε το βράδυ συναντήθηκαν ο πρωθυπουργόε κ. Λουκάε Παπαδήμοε και ο κ. Ευ. Βενιζέλοε με τον επικεφαλήε του IIF κ. Τσαρλε Νταλάρα για την ολοκλήρωση τηε συμφωνίαε. Κατά πληροφορίεε ο κ. Νταλάρα μετέφερε νέα πρόταση στον πρωθυπουργό η οποία προβλέπει μέσο επιτόκιο τηε τάξηε του 4,25% που οδηγεί σε απομείωση κατά 68% σε όρουε καθαρήε πα- ρούσαε αξίαε, των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τουε οι ιδιώτεε.Συγκεκριμένα προτείνεται επιτόκιο 3% μέχρι 2014, 4% από το 2015 έωε το 2020 και 4,5% για τα έτη μετά το 2020. Παράλληλα, για το μακροπρόθεσμο τμήμα (μετά το 2020) προτείνεται ε- παύξηση του επιτοκίου με βάση τον ρυθμό ανάπτυξηε. Τέλοε, ζητούν εγγυήσειε από την Ε.Ε. για τουε νέουε τίτλουε που θα εκ-

δοθούν. Νωρίτερα σε δηλώσειε του ο κ. Νταλάρα εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι διαπραγμα- τεύσειε να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.Τραπεζικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι τιε τελευταίεε ημέρεε πραγματοποιούνται ουσιαστικέε και σε βάθοε διαπραγματεύσειε και εκφράζουν την αισιοδοξία τουε για την επίτευξη συμφωνίαε. Προσθέτουν ωστόσο ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει ΔΝΤ και Ε.Ε., και ειδικά η Γερμανία, να δεχθούν επιτόκια που να μπορούν να υποστηρίξουν την εθελοντική φυ-
Κερδοσκοηικά 
κεφάλαια (hedge 
funds) απειλούν 
με προσφυγή 
σιο Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.σιογνωμία τηε συμφωνίαε. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι το ΔΝΤ επιμένει ιδιαίτερα στο ύψοε του επιτοκίου των νέω ν ομολόγων, να μην ξεπερνά το 3%, ώστε το «κούρεμα» να οδηγεί σε ουσιαστική ελάφρυνση του χρέουε τηε Ελλάδαε. Σημειώνεται ότι ο πρό- εδροε τηε ΕΚΤ Μ. Ντράγκι σημείωσε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί κατά πόσο είναι ρεαλιστική η  αξιολόγηση τηε βιωσιμότηταε του ελληνικού χρέουε τηε 27ηε Οκτωβρίου.Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times ο πρωθυπουργόε Λουκάε Παπαδήμοε ανέφερε ότι η κυ-

βέρνηση εξετάζει την εισαγωγή στην ελληνική νομοθεσία διάταξη για τιε συλλογικέε ρήτρεε δράσηε (Collective A ction Clauses - CAC). Σύμφωνα με τιε ρήτρεε αυτέε εάν μια ορισμένη πλειοψηφία των ομολογιούχων αποδεχθεί την πρόταση τότε οφείλει να ακολουθήσει και να αποδεχθεί την πρόταση και η  μειοψηφία. Ο πρωθυπουργόε δήλωσε ότι εάν η  Ελλάδα δεν πε- τύχει συμμετοχή 100% στο PSI ώστε να μειώσει το χρέοε τηε κατά 100 δισ. ευρώ περίπου, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο νο- μοθετικήε παρέμβασηε που θα αναγκάζει όλουε τουε ομολογι- ούχουε να συμμετέχουν στην απομείωση (κούρεμα). «Είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φωε των προσδοκιών για τον βαθμό τηε συμμετοχήε που θα επιτευχθεί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχήε».Από την άλλη μεριά, κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge fund’s) απειλούν με προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην περίπτωση που τελικά η Ελλάδα υποχρεώσει, με την ενεργοποίηση CA C’s, τη συμμετοχή όλων των ομολογιούχων στη συναλλαγή. Πά- ντωε, τόσο ο ιδιωτικόε όσο και ο δημόσιοε τομέαε εργάζονται ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησηε των C A C’8, εξέλιξη που θα μπορούσε να προ- καλέσει σοβαρέε επιπτώσειε.Χθεε, πάντωε, ο οίκοε αξιολό- γησηε Fitch εκτίμησε ωε απίθανο το ενδεχόμενο άτακτηε χρε- οκοπίαε τηε Ελλάδαε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Το ίδιο ανεπίλυτο, όπως πριν 
από δύο χρόνια, χαρακτηρίζε
ται το «ελληνικό πρόβλημα» 
σε άρθρο ίων γερμανικών 
Financial Times. Οπως σημει
ώνεται, η Ελλάδα βρίσκεται 
σήμερα πιο κοντά στη χρεοκο
πία από ό,τι πριν από δύο χρό
νια. Οι αγορές, υπογραμμίζουν 
οι γεμρμανικοί F.T., έχουν ήδη 
αποτιμήσει τη χρεοκοπία με ε
πιτόκιο 4 0 %  στα νέα χαρτιά, 
επιτόκιο που ισχύει για εξαι
ρετικά επικίνδυνους τίτλους. 
Αν αναρωτηθεί κανείς για το τι 
έφταιξε, θα πρέπει να παρα
δεχθεί ότι πολλές καλές συμ
βουλές δεν ακολουθήθηκαν, 
παράλληλα, οικονομολόγοι και 
πολιτικοί προσέφεραν σειρά 
μη ρεαλιστικών ιδεών. Η εφη
μερίδα υποστηρίζει πως ειδικά 
η κ. Μέρκελ δεν είχε οικονομι
κή παιδεία ώστε να έχει καλύ-

τερη αντίληψη των περιπτώ
σεων των δημοσιονομικών 
κρίσεων. Το «ελληνικό πρό
βλημα» από την αρχή δεν ανα
λύθηκε σε βάθος. «Πολιτικά 
και νομικά ήταν αδύνατον να 
αποσταλεί στη χώρα ένα είδος 
ευρωπαϊκού ύπατου αρμοστή, 
ο οποίος με τη βοήθεια εξωτε
ρικών υπαλλήλων να προσπα
θήσει να φτιάξει καινούργιες 
δομές, όπως οι Σύμμαχοι έκα
ναν στη Γερμανία μετά τον Β ' 
Παγκόσμιο Πόλεμο». Η εφη
μερίδα υποστηρίζει ότι το σχέ
διο για τη μείωση του ελληνι
κού χρέους στο 120% του ΑΕΠ 
το 2020 μάλλον δεν μπορεί να 
εκπληρωθεί λόνω χαμηλής α
νάπτυξης, προσθέτοντας ότι η 
φθηνότερη λύση, δηλαδή η 
Ε.Ε. να χρηματοδοτούσε το ελ
ληνικό έλλειμμα το 2010, δεν 
ήταν πολιτικά εφικτή.Η  πισιοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας μετά το «κούρεμα»

Ο επικεφαλής αναλυτής της Ρίίεή για την Ελλάδα, κ. Πολ Ρόκινς, δήλω
σε ότι θα δοθεί στην Ελλάδα αξιολόγηση «περιορισμένης χρεοκοπίας» 
όταν ολοκληρωθεί η περίοδος ανταλλαγής ομολόγων.

Αμεση και δραστική θα είναι η αντίδραση των οίκων αξιολόγησηε μετά την ολοκλήρωση τηε συμφωνίαε για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε (PSI+), όποια κι αν είναι αυτή. Το τελευταίο διάστημα και οι τρειε μεγαλύτεροι οίκοι τηστοληπτικήε αξιολόγησηε έχουν προειδοποιήσει για τη στάση που θα ακολουθήσουν εφόσον η ελληνική κυβέρνηση προχωρήσει στο PSI+ .Οι Fitch, Μοοάγ’ε και Standard & ΡοοΓ’ε έχουν ήδη υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα τηε Ελλάδαε από τον Ιούλιο, όταν έγινε γνωστή η πρώτη συμφωνία τηε Ευρωζώνηε για το PSI. Η Fitch g έχει αξιολογήσει την Ελλάδα με | CCC, η S&P με CC και η Μοοάγ’ε § με Ca.Στο ερώτημα εάν θα υπάρξει επιλεκτική ή ολοκληρωτική χρεοκοπία, η Fitch και η S&P έχουν διαφοροποιήσει τον έναν με τον άλλο όρο. Επιλεκτική ή περιορι- ιμένη χρεοκοπία, αφορά τη μη πληρωμή τόκων ή κεφαλαίου για ορισμένα ομόλογα, ενώ ολοκληρωτική θα υπάρξει στην περίπτωση αδυναμίαε αποπληρω- μήε όλων των ομολογιούχων.Σύμφωνα με το Reuters, οι πα- ράγοντεε τηε αγοράε συχνά κάνουν ανάλογεε διακρίσειε, ανα-

φερόμενοι σε «τακτική και άτακτη», «ήπια και σκληρή» ή «ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη» χρεοκοπία.Και οι δύο οίκοι αξιολόγησηε έχουν ξεκαθαρίσει πωε μια ανταλλαγή χρέουε, στο πλαίσιο τηε οποίαε οι δανειστέε θα υποστούν εθελοντικά ή μη ζημίεε, θα απο- τελέσει επιλεκτική ή περιορισμένη χρεοκοπία.

Μάλιστα, η δ&Ρ έχει δηλώσει από τον Ιούλιο πωε θα αναθεωρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση τηε Ελλάδαε σε «επιλεκτική χρεοκοπία» όταν εφαρμοστεί η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση χρέουε, με τα ομόλογα να υποβαθμίζονται σε «ϋ», υποδηλώ- νονταε χρεοκοπία.Από την πλευρά του, ο επικε- φαλήε αναλυτήε τηε Ρίίάι για την

Ελλάδα, κ. Πολ Ρόκινε, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα δοθεί στην Ελλάδα αξιολόγηση «περιορι- σμένηε χρεοκοπίαε» όταν ολοκληρωθεί η περίοδοε ανταλλαγήε ομολόγων.Η Μοοάγ’ε δεν έχει ανάλογη διάκριση αλλά η χαμηλότερη αξιολόγηση «C» σηματοδοτεί μία χρεοκοπία με περιορισμένεε προ- οπτικέε ανάκτησηε του κεφαλαίου ή  των τόκων.Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι τι έπεται μετά την υ- ποβάθμιση. Η S&P και η Μοοάγ’ε έχουν επισημάνει από τον Ιούλιο πωε μόλιε ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση θα επαναξιολογή- σουν την πιστοληπτική ικανότητα τηε Ελλάδαε. Δεδομένου ότι το χρέοε θα είναι μικρότερο είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει μία αναβάθμιση τηε ελληνικήε οι- κονομίαε.Η S&P έχει δηλώσει ότι αναμένει να δώσει αξιολόγηση «low speculative» στην Ελλάδα, α- ντανακλώνταε το υψηλό τηε χρέοε και τιε αβέβαιεε προοπτικέε ανάπτυξηε. Τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν στο πλαίσιο τηε ανταλλαγήε ομολόγων επίσηε θα αξιολογηθούν, πιθανόν -καθώε κάποια θα ενεχυροποιηθούν- σε υψηλότερη κατηγορία από τα

ελληνικά κρατικά ομόλογα.Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ρόκινε τηε Fitch υποστήριξε ότι η αξιολόγηση περιορισμένηε χρεοκοπίαε θα διατηρηθεί «για σύντομο χρονικό διάστημα» πριν επαναξιο- λογηθεί, λαμβάνονταε υπόψη τιε αλλαγέε στο προφίλ χρέουε τηε χώραε.Πάντωε, μία ολοκληρωτική χρεοκοπία θα θεωρηθεί ωε ένδειξη ότι οι πολιτικοί έχουν χάσει τον έλεγχο του ενιαίου νομί- σματοε και οι αγορέε αμέσωε θα στρέψουν τα βέλη τουε σε άλλεε αδύναμεε χώρεε όπωε η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.-Θα υπάρξει πιστωτικό γεγονόε (credit event);- Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Διεθνήε Σύνδεσμοε Συμφωνιών Ανταλλαγήε και Πα- ραγώγων (ISDA). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα υφιστάμενα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) για τα ελληνικά ομόλογα ανέρχονται περίπου στα 70,8 δισ. δολάρια -το ακαθάριστο ποσό- και στα 3,2 δισ. δολάρια το καθαρό. Οι αναγκα- στικέε ζημίεε για τουε επενδυτέε θα θεωρηθούν σχεδόν σίγουρα πιστωτικό γεγονόε, ακόμα και στο πλαίσιο μιαε συντεταγμένηε χρεοκοπίαε, γεγονόε το οποίο θα πυροδοτήσει και τα CDS.Διαγωνισμός επιλογής συμβούλου αποκρατικοποίησης ATE, Τ.Τ., ΤΠ&Δ

Η όποια διαδικασία αποκρατικοποίησης των ATE (φωτογραφία), Τ.Τ. και 
Ταμείου Παρακαταθηκών, δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από τον ερχό
μενο Απρίλιο.

Ξεκινά η διαδικασία αποκρατι- κοποίησηε των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού τομέα που έχουν -ισφερθεί από το ελληνικό Δη- όσιο στο Ταμείο Αξιοποίησηε τηε Ιδιωτικήε Περιουσίαε του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Πρόκειται για τιε συμμετοχέε του Δημοσίου στην Αγροτική Τράπεζα τηε Ελλάδοε (89,9%), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (34% άμεσα και έμμεσα μέσω ΕΛΤΑ 8,9%) και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (100%). Προε την κατεύθυνση αυτή, το ΤΑΙΠΕΔ προτί- θεται να προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο ο οποίοε και θα προτείνει τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησηε των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσηε ενδιαφέροντοε για το συγκεκριμένο έργο, ο ανάδοχόε

του θα προτείνει τιε επιλογέε ε- κείνεε που θα μεγιστοποιήσουν την αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνεται η ανακεφαλαιοποίηση, η ανα-
0 σύμβουλος που 
θα προσληφθεί έχει 
περιθώριο δύο μηνών 
προκειμένου να 
υποβάλει ιη σχετική 
πρότασή του.διάρθρωση τηε επιχείρησηε, η συγχώνευση ή η απόσχιση δραστηριοτήτων κ.ά. Απώτεροε στό- χοε, όπωε αναφέρει η  σχετική πρόσκληση, είναι η μεγιστοποίηση τηε αξίαε των συγκεκριμέ-

νων περιουσιακών στοιχείων και η εκχώρησή τουε σε ιδιώτεε.Η διαδικασία αυτή δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το β' τρίμηνο του έτουε. Ο σύμ- βουλοε που θα προσληφθεί έχει περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να υποβάλει τη σχετική πρότασή του. Και με δεδομένο ότι οι προσφορέε των ενδιαφερομένων για το έργο του συμβούλου θα υποβληθούν μέχρι τιε 30 Ιανουάριου, σημαίνει ότι η όποια διαδικασία αποκρατικοποίησηε των ATE, Τ.Τ. και Ταμείου Παρακαταθηκών, δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο.Ωστόσο, θεωρείται σίγουρο, ότι θα είναι από τιε πρώτεε που θα δρομολογηθούν, μόλιε υπάρξει βελτίωση του κλίματοε στην ελληνική αγορά, με την ολοκλήρωση του PSI και τηε υπογραφήε

τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε τηε χώραε. Εφόσον στουε επόμε- νουε μήνεε, όλα πάνε καλά, τότε δεν αποκλείεται μέχρι τέλοε του έτουε, να έχει ολοκληρωθεί η πώληση κάποιων ή και του συνόλου των προαναφερομένων

περιουσιακών στοιχείων.Η αμοιβή του συμβούλου που θα ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τιε επόμενεε κινήσειε σε ATE, Τ.Τ. και Ταμείο Παρακαταθηκών, έχει καθοριστεί σε 150.000 ευρώ.

Προβόπουλος: Η  κρίση στην Ελλάδα μπορούσε να αποφευχθεί
Για συστηματική αποτυχία τηε οικονομικήε πολιτικήε στο παρελθόν που οδήγησε τη χώρα στο χείλοε του γκρεμού έκανε λόγο ο διοικητήε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε (ΤτΕ) κ. Γεώργιοε Προβόπουλοε. Μιλώνταε σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τάκη Πολίτη «Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία», ο διοικητήε τηε ΤτΕ υπογράμμισε ότι: «Η κρίση που κλυδωνίζει σήμερα τη χώρα και απειλεί το ευρωπαϊκό τηε μέλλον δεν αντανακλά απλώε μια παροδική, πτωτ φάση του οικονομικού κύκλου. Είναι μια βαθιά συστημική, μική κρίση του οικονομικού προτύπου λειτουργίαε που κυριάρχησε μεταπολιτευτικά, το οποίο μοιραία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και τελικά κατέρρευσε. Η πορεία προε την κρίση δεν ήταν αναπόφευκτη και θα μπορούσε να είχε ανακοπεί, αν τα προβλήματα είχαν αντιμετωπισθεί εγκαίρωε, πριν αφεθούν να λάβουν εκρηκτικέε διαστάσειε. Προειδοποιήσει υπήρξαν και ήταν πολλέε και επαναλαμβανόμενεε». «Το πρότυπο αυτό», συνέχισε ο κ. Προβόπουλοε, «στηριγμένο εν πολλοίε στην εγχώρια ζήτηση και σε μια κρατικι- στική αντίληψη για την οργάνωση τηε οικονομίαε, παρήγα- γε μεγάλα μη-διατηρήσιμα δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα, τα οποία αναδείχθη- καν πιο έντονα με την κορύφωση τηε διεθνούε χρηματο- πιστωτικήε κρίσηε.Στιε συνθήκεε αυτέε, η οικονομική κατάρρευση έμοιαζε το 2010 να είναι αναπόφευκτη και απετράπη μόνο χάρη στη χρηματοδοτική στήριξη των εταίρων και του ΔΝΤ. Για να πετύχουμε όμωε τώρα εκεί που συστηματικά αποτύχαμε στο παρελθόν είναι απολύτωε απαραίτητο να διδαχθούμε από τα λάθη μαε, να αποδεχθούμε συλλογικέε και ατομικέε ευθύνεε και κυρίωε να απορρίψουμε λογικέε, νοοτροπίεε και συμπεριφορέε που μαε οδήγησαν στο χείλοε του γκρεμού. Για να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι πήγε στραβά στο παρελθόν», υπογράμμισε ο διοικητήε τηε ΤτΕ.Στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ μίλησε επίσηε ο πρόεδροε τηε Εθνικήε Τράπεζαε, καθηγητήε Βασίληε Ράπανοε, ο οποίοε αναφέρθηκε στιε αστοχίεε του παρελθόντοε και τιε μεγάλεε προκλήσειε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ώστε να κατορθώσει η  χώρα να ξεπεράσει την κρίση. Ο επίτιμοε πρόεδροε του ΙΟΒΕ κ. Θεόδωροε Παπαλεξόπουλοε τόνισε τιε μεγάλεε δυσλειτουργίεε και προβλήματα που εμφανίζει η  Δημόσια Διοίκηση, υπογραμμίζονταε ότι θα πρέπει να  κινητοποιηθεί συνολικά η κοινωνία, ώστε να πιέσει για την εξυγίανση. Υπογράμμισε επίσηε ότι η  αναγέννηση του δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη για την ανόρθωση τηε χώραε. Στο βιβλίο του κ. Τ. Πολίτη παρουσιάζονται οι θέσειε και η  δραστηριότητα που ανέπτυξε το ΙΟΒΕ από την ίδρυσή του, το 1975, μέχρι σήμερα. Ο συγγραφέαε του βιβλίου κ. Πολίτηε σημείωσε ότι: «Η πρόβλεψη για τα βασικά στοιχεία αυτού του περιβάλλοντοε είναι τη στιγμή αυτή εξαιρετικά αβέβαια και περιλαμβάνει εκδοχέε που πριν από δυο χρόνια ήταν αδιανόητεε. Είναι βέβαιο όμωε ότι οι εξελίξειε θα είναι δυσμενέστερεε αν μεγαλώσουν οι αποστάσειε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ε.Ε.».

0 πρόεδρος της 
Εθνικής Τράπεζας, 
Β. Ράπανος, 
αναφέρθηκε 
στις αστοχίες 
του παρελθόντος 
και στις μεγάλες 
προκλήσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι 18/01/12
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Αρ.Πρ.: 4/340
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να Αρ.Διακ.: 151
ΤΗΛ.: 210 6834569

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη διετή συντήρηση των γεννητριών όζοντος των Κολυμ- βητικών Δεξαμενών.Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Φεβρουάριου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές.Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι τις 20/2/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδκ φερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α., κ<_ στο τηλέφωνο 2106834569.

ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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Μαρούσι 18/01/12 
Αρ.Πρ.: 4/342 
Αρ.Διακ.: 150

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΒΜβ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τ διετή συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης του Η/ εξοπλισμού (ΒΜβ) των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου.Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Φεβρουάριου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές.Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. έως και τις 13/2/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.Πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α., και στο τηλέφωνο 2106834569.
ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

mailto:Jpapadogiannis@kathimerini.gr
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Μεταφορά εργαζομένων 
του OTE από τη μητρική 
σε θυγατρικές, το 2012
Αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ο Οργανισμός 
θα προχωρήσει στην κατάργηση 13ου και Μ ου μισθού

■ Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Ανοιχτό άφησε τρ ενδεχόμενο xns κατάργησηε του 13ου και 14ου μισθού στον OTE ο πρόεδροε και διευθύνων σύμβουλοε του οργανισμού, Μιχ. Τσαμάζ, εφόσον υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση από την κυβέρνηση. Μιλώνταε προε τουε δημοσιογράφουε χθεε, ο κ. Τσαμάζ είπε ότι εφόσον υπάρξει η σχετική νομοθετική ρύθμιση και αφορά στιε επιχειρήσειε του ν. 2190/1920, τότε o OTE είναι υ- ποχρεωμένοε να την εφαρμόσει. «Εφόσον η ρύθμιση περιλάβει ό- λεε τιε επιχειρήσειε του (νόμου) 2190 o OTE δεν μπορεί να απο- τελέσει εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδροε.'ο μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα στο 2012 θα υπάρξει «μετοίκηση» μεγάλου αριθμού εργαζομένων από τη μητρική εταιρεία σε κάποια άλλη μονάδα είτε τηε μητρικήε είτε του ομίλου OTE. Ο κ. Τσαμάζ δεν προσδιόρισε τον αριθμό των εργαζομένων που θα «μετοικήσουν», ούτε το μοντέλο που θα ακολουθηθεί. Ο ίδιοε περιορίσθη- κε να αναφέρει ότι οι όποιεε α- ποφάσειε θα ληφθούν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργαζομένων του οργανισμού (ΟΜΕ- ΟΤΕ) εντόε του επόμενου διμήνου.Βασικόε στόχοε του OTE με αυτή τη μετακίνηση προσωπικού, είναι η  μείωση του κόστουε τηε μητρικήε, κυρίωε των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη διάθεση λιανικήε σταθερήε τηλεφωνίαε και

υπηρεσιών Internet. Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, η ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ) ακολουθεί ένα παράδοξο μοντέλο προσδιορισμού του κόστουε του OTE, στο οποίο για τον προσδιορισμό του κόστουε χονδρικήε, βάσει του οποίου πουλάει στουε ανταγωνιστέε του, α- ξιοποιείται το μοντέλο τού πλέον
Σύμψωνα με τον πρόε
δρο ίου Οργανισμού, 
μέχρι την άνοιξη του 
2014 Λήγουν δάνεια 
3,4 δισ. ευρώ.

αποδοτικού παρόχου. Για τον προσδιορισμό του κόστουε λια- νικήε, βάσει του οποίου πουλάει σε επιχειρήσειε, καταναλωτέε, αξιοποιείται αυτούσιο το μοντέλο λειτουργίαε του OTE. «Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια τεράστια διαφορά μεταξύ χονδρικήε και λιανικήε τιμήε», είπε ο πρόεδροε του OTE, προσθέτονταε ότι καθιστά ιδιαίτερα αντι-ανταγω- νιστικό τον OTE. Σαν συνέπεια, κατέληξε ο κ. Τσαμάζ, πρέπει να μειωθεί το προσωπικό στη μητρική εταιρεία που δεν αξιοποι- είται στη λια νική προώθηση, ρυθμιζόμενων υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).Βασική προτεραιότητα τηε στρατηγικήε του OTE είναι η α-

ποπληρωμή ή/και αναχρηματο- δότηση του τραπεζικού δανεισμού. Ο οργανισμόε εμφανίζει χρηματοδοτικέε ανάγκεε 600-700 εκατ. ευρώ μέχρι την άνοιξη του 2014, οπότε και λήγουν διαδοχικά δάνεια συνολικού ύψουε 3,4 δισ. ευρώ. Ο κ. Τσαμάζ είπε ότι η συγκεκριμένη «τρύπα» εμφανίζεται ακόμη και αν συνυπολογιστούν οι ταμειακέε ροέε από την πώληση του 20% τηε Telecom Serbia και του HellasSat. Η πώληση του HellasSat αναμένεται μέσα στο 2012, ενώ o OTE βρίσκεται ήδη σε επαφέε με την ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τουε ανταγωνιστέε, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε ότι καθώε πλησιάζουν σε αδιέξοδα, θα τουε φταίει όλο και περισσότερο ο OTE. «Οι ανταγωνιστέε (μαε) έχουν φτάσει σε επενδυτικά αδιέξοδα και για τον λόγο αυτό ρίχνουν όλο και περισσότερο τιε ευ- θύνεε στον OTE (για την πορεία τουε)» είπε ο κ. Τσαμάζ, αναφε- ρόμενοε στιε επιστολέε που α- πέστειλαν οι εναλλακτικοί πά- ροχοι στην ΕΕΤΤ, σχετικά με την πρόθεση του OTE να προσφέρει ευρυζωνικέε υπηρεσίεε βα- σισμένεε σε τεχνολογία VDSL. Για τον OTE, η μακροχρόνια στρατηγική παραμένει η ανάπτυξη του δικτύου VDSL ωε δίκτυο νέαε γε- νιάε, παρόλο που είναι ανοιχτόε στο ενδεχόμενο συμμετοχήε στα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα που προωθούνται από την κυβέρνηση.
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Βασικός στόχος του OTE με τη μετακίνηση προσωπικού είναι η μείωση 
του κόστους της μητρικής, κυρίως των μονάδων που δραστηριοποιούνται 
στη διάθεση λιανικής σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών Internet.

Αποπληρωμή δανείων χωρίς την DT

Η αποπληρωμή-αναχρηματοδότηση των δανείων του OTE είναι το 
μεγαλύτερο στοίχημα της διοίκησης του Οργανισμού. Μέσα στο 
2012 η εταιρεία πρόκειται ν’ αποπληρώσει οφειλές ύψους 760 ε
κατ. ευρώ, αλλά το 2013 οι αποπληρωμές ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευ
ρώ. Για το 2014 απομένει η αποπληρωμή/αναχρηματοδότηση δα
νείου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του OTE, 
σήμερα ο Ορνανισμός εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα υψους 1 δισ. 
ευρώ. Εφόσον οι ταμειακές χρηματορροές εξελιχθούν ομαλά στη 
διετία 2012-2013 (περίπου 500-550 εκατ. ευρώ ετησίως), τότε θα 
προσθέσει άλλο ένα δισ. ευρώ, ενώ η πώληση των Telecom Serbia 
και HellasSat, εκτιμάται να προσθέσουν περίπου 600 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του OTE κ. Μ. 
Τσαμάζ, η Deutsche Telekom, έχει διαμηνύσει στη διοίκηση του 
Οργανισμού ότι βρίσκεται εκτός αυτής της διαδικασίας και ότι o OTE 
θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της αναχρηματοδότησης/αποπλη- 
ρωμής των δανείων του.

Μ υτιλη να ϊος: προβλέτιεται 
τζίρος 1,5 δισ. γ ια  χο 2011

Υψ ηλό πρόστιμο από την Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς στην «Μ π ά μ π ης Βωβός»

Συνολικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα 1.115.500 ευ
ρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Αισιόδοξος για την πορεία εργασιών του ομίλου Μυτιληναίου το 2012 εμφανίσθηκε χθεε ο πρόεδροε του διοικητικού συμβουλίου Ευάγγελοε Μυτιληναίοε, κατά τη διάρκεια συνάντησηε με χρημα- τιστηριακούε αναλυτέε. Ο κ. Μυ- τιληναίοε δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το 2012 θα είναι μια χρονιά με σημαντικέε προκλήσειε. Νομίζω ότι έχουμε t is  δυνατότη- τεε, τόσο όσον αφορά τη γνώση
Επιφυλακτικός εμφα
νίζεται ο κ. Μυτιληναί- 
ος για τους όρους απο
κρατικοποίησης της 
ΛΑΡΚΟ και της ΔΕΠΑ.

του αντικειμένου μαε όσο και τη ρευστότητα και τιε συνολικέε ε- πιχειρηματικέε συνέργειεε και ευελιξίεε, για να επιτύχουμε και το 2012 αποτελέσματα που θα έχουν μεγαλύτερη αξία από ό,τι αν "  επιτυγχάναμε το 2011 ή οποι-ιποτε από τιε προηγούμενεε χρονιέε».Οπωε τόνισε ο κ. Μυτιληναί- οε, ο κύκλοε εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2011 θα διαμορφωθούν στο ανώτερο άκρο των εκτιμήσεων

των αναλυτών, κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσηε ο κ. Μυτιληναίοε εμφανίστηκε επιφυλακτικόε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στο πρόγραμμα αποκρατι- κοποίησηε τηε ΛΑΡΚΟ ή τηε ΔΕΠΑ, γιατί οι όροι με τουε ο- ποίουε θα βγουν στην αγορά οι προε πώληση εταιρείεε δεν είναι ξεκάθαροι. Για τον κ. Μυτιληναίο οι καταλύτεε που θα επιτρέψουν στον όμιλο το 2012 να επιτύχει τιε επιδόσειε του 2011 είναι οι ε- ξήε: α) έναρξη εμπορικήε λει- τουργίαε του σταθμού συμπα- ραγωγήε, β) εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου στη εροί αγορά, γ) έναρξη του 2ου έργου στη Συρία από τη ΜΕΤΚΑ και δ) η ενίσχυση των τιμών του αλουμινίου σε όρουε ευρώ -  περαιτέρω ενδυνάμωση του δολαρίου.Ακόμη, ο πρόεδροε του ομίλου πρόσθεσε ότι ο όμιλοε ξεκίνησε την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για την παραγωγή του 2012, καθώε σε όρουε ευρώ οι τι- μέε του αλουμινίου εμφανίζονται ικανοποιητικέε. Παράλληλα, προχωρεί η λεπτομερήε εξέταση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (due diligence) για την εξαγορά τηε δραστηριότηταε του Βωξίτη από την εισηγμένη S&B του ομίλου Κυ- ριακόπουλου, με αρχικό τίμημα τα 60 εκατ. ευρώ.

Πρόστιμα συνολικού ύψουε 1.115.500 ευρώ επέβαλε χθεε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράε για παραβάσειε τηε χρηματιστη- ριακήε νομοθεσίαε. Μία από τιε μεγαλύτερεε χρηματικέε ποινέε στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ύψουε 1 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στην τεχνική εταιρεία Βωβόε. Συγκεκριμένα ε- πεβλήθησαν πρόστιμα ύψουε500.000 ευρώ στον κ. Αρμόδιο Βωβό, διευθύνοντα σύμβουλο τηε εταιρείαε «Μπάμπηε Βωβόε - Διεθνήε Τεχνική» και 500.000 ευρώ στον κ. Ιωνά Βωβό, συγγενικό του πρόσωπο και υπάλληλο τηε εταιρείαε.Ειδικότερα, η Επιτροπή, μετά καταγγελία που τηε διαβιβάστηκε το 2010, διενήργησε έλεγχο στιε συναλλαγέε επί τηε μετοχήε τηε εταιρείαε που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 1.7.2004 έωε 30.9.2004. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι κ. Αρμόδιοε και Ιωναε Βωβόε χρηματοδοτούσαν μεγάλο αριθμό προσώπων προ- κειμένου αυτά να διενεργούν συναλλαγέε επί τηε μετοχήε με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται τεχνητά, με μεθοδευμένο τρόπο, η τιμή τηε. «Διαδόθηκαν ανακρι- βείε και παραπλανητικέε πλη- ροφορίεε ωε προε την μετοχή τήε εταιρείαε, οι οποίεε από τη φύση τουε μπορούσαν να επηρεά-

σουν την τιμή και τιε συναλλαγέε επί τηε μετοχήε αυτήε», επισημαίνει η Επιτροπή Κεφα- λαιαγοράε.Επίσηε η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα: α) 25.000 ευρώ στην Beta ΑΧΕΠΕΥ για μη επαρκή άσκηση συνεχούε εποπτείαε, β)15.000 ευρώ στον κ. Σπυρίδωνα Τασόγλου, γ) 14.000 ευρώ στον κ. Ηλία Κυριακίδη, δ) 10.000 ευρώ στον κ. Αθανάσιο Λιάγκο ε) 7.500 ευρώ στον κ. Στέλιο Πιτάκα, στ)

από 6.000 ευρώ στιε κ. Μαριάν- θη και Ελένη Τεγοποΰλου, ζ)5.000 στον κ. Matthew Charles Stokes και 6.000 ευρώ στον κ. Jesse Grant ΗεεΙετ η) 5.000 ευρώ στη Σάνυο, θ) από 4.500 ευρώ στουε κ.κ. Ιωάννη Λάππα και Ιωάννη Κλουκίνα, και ι) πρόστιμο 3.000 στην Πετζετάκιε διότι δεν δημοσίευσε τιε ενδιάμεσεε οικονομικέε καταστάσειε για το α' τρίμηνο τηε χρήσηε 2011 κατά παράβαση του ν.3556/2007.
Η  ναυτιλιακή εταιρεία G asLo g στον δρόμο προς τη W all Street

Η γαλλική τράπεζα Société Generale προχωρεί σε σημαντική μείωση του 
ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου, ύψους 5 δισ. δολ., υπόθεση καθόλου εύ
κολη, μολονότι ηροβλέπεται να πουληθεί με έκπτωση ώς και 30%.

Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

«Ρότα» προε τα αμερικανικό χρηματιστήριο έχει χαράξει η εταιρεία GasLog του Πίτερ Λιβανού, η Ομοια προχωράει σε δημόσια εγγραφή καταθέτονταε σχετικό αί- 
r α στιε αμερικανικέε χρημα- ν  .ηριακέε αρχέε. Η εταιρεία, σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο, θα επιδιώξει να αντλήσει περί τα 350 εκατ. δολάρια, τα οποία θα διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού τηε προγράμματοε για το οποίο έχει εξασφαλίσει δάνεια ύψουε 1,13 δισ. δολαρίων. Τη δημόσια εγγραφή θα αναλάβουν ωε ανάδοχοι οι τράπεζεε Goldman Sach8, Citigroup, JP M organ και UBS Investm ent Bank. Επίσηε ο κ. Λιβανόε δεσμεύεται ότι το ποσοστό του στην εταιρεία GasLog δεν θα πέσει κάτω από 20% και ότι δεν θα επενδύσει σε άλλεε ανταγω- νίστριεε εταιρείεε. Να σημειωθεί

ότι η εταιρεία ναυπηγεί οκτώ πλοία μεταφοράε υγροποιημένου αερίου (LNG) στα ναυπηγεία τηε Samsung συνολικού κόστουε 1,44 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία στην παρούσα χρονική στιγμή διαχειρίζεται ένα στόλο από 10 δικά τηε πλοία, δύο εν ενεργεία και οκτώ υπό κατασκευή, ενώ διαχειρίζεται και πλοία τηε εταιρεί- αε BG.Σύμφωνα με την εταιρεία Golden ϋεεΐίηγ, τιε τελευταίεε η- μέρεε πέρασαν σε ελληνικά χέρια τέσσερα φορτηγά πλοία. Πρόκειται για τα υπό ναυπήγηση panam ax «Torm Kamma» και «Torm Kamina», χωρητικότηταε 82.500 dwt έκαστο, με παράδοση το 2012 και 2013. Τα δύο πλοία, σύμφωνα με τον οίκο Clarksons, αγοράστηκαν προε 32 και 33 εκατ. δολ. αντιστοίχωε από την εταιρεία Efnav. Τα άλλα δύο φορτηγά είναι τα handysize «Lavieen Rose», χωρητικότηταε 31.824 dwt και έ- τοε κατασκευήε το 2000, το οποίο

αγοράστηκε προε 15,7 εκατ. δολάρια και το «Southern Fighter» χωρητικότηταε 29.478 dwt και έ- τοε κατασκευήε το 1998 που αγοράστηκε προε 12 εκατ. δολ.
Μείωση χαρτοφυλακίουΗ γαλλική τράπεζα Société Generale, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε, προχωράει σε σημαντική μείωση του ναυτιλιακού τηε χαρτοφυλακίου. Σε αυτό παρέχονται σαφείε οδηγίεε να περιοριστούν τα χαρτοφυλάκια σε δολάρια, όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά και σε αερο- μεταφορέε και real estate. Το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο τηε τρά- πεζαε εκτιμάται στα 5 δισ. δολ., αλλά η μείωσή του δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώε δύσκολα θα βρεθούν αγοραστέε μολονότι προβλέπεται να πουληθεί με έκπτωση έωε και 30%.Αξίζει να σημειωθεί πωε σε μείωση των ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων τουε προχωρούν η Lloyd’8

TSB, η οποία προσπαθεί να βρει αγοραστή τουε τελευταίουε 18 μή- νεε χωρίε επιτυχία, η Satander και η Bank o f Ireland, ενώ κατά την
εκτίμηση τραπεζικών κύκλων δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακατατάξει και στην τράπεζα Royal Bank o f Scotland (RBS).

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Οι ξένες αγορές στηρίζουν 
τη βιομηχανική παραγωγή
Μείωση 10,5% κατέγραψε ο δείκτηε νέων παραγγελιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2011 σε σχέση με το 2010.Το αντίστοιχο διάστημα 2009-2010 είχε σημειωθεί αύξηση 6,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία τηε Ελληνι- κήε Στατιστικήε Αρχήε. Ο μέσοε γενικόε δείκτηε του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο 2009 - 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%, έναντι αύξησηε 3,7% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. Οσον αφορά τουε επιμέρουε κλάδουε, ο δείκτηε νέων παραγγελιών εγχώριαε αγοράε μειώθηκε κατά 34,7%, ενώ ο δείκτηε νέων παραγγελιών εξωτερικήε αγοράε αυξήθηκε κατά 7,2%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι κλάδοι μηχανοκίνητων οχημάτων (σχεδόν 50%), ηλεκτρολογικών εξοπλισμών και λοιπών εξοπλισμών μεταφορών.Πτώση 0,9% κατέγραψε ο γενικόε δείκτηε κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία τον μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2010. Την αντίστοιχη σύγκριση του έτουε 2010 προε το 2009 είχε παρουσιάσει αύξηση 10,1%. Ο μέσοε γενικόε δείκτηε του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 7,8%
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με το τεχνικό κλι
μάκιο της τρόικας 
είχε χθες ο υφυ
πουργός Οικονομι
κών κ. Γ. Μουρ
μούρας. Στο επίκε
ντρο βρέθηκε η 
προστασία και η α
ξιοποίηση της δη
μόσιας περιουσίας 
των εθνικών κλη
ροδοτημάτων και 
των κοινωφελών ι
δρυμάτων, καθώς 
και το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελ
μάτων στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. 
Στη συνάντηση πα- 
ρόντες από ελλη
νικής πλευράς ή
ταν ο γενικός 
νραμματέας της 
νεοσυσταθείσας 
γραμματείας Δη
μόσιας Περιου
σίας, κ. Αβ. Γούνα- 
ρης και ο σύμβου
λος του υφυπουρ
γού, δρ Τ. Ευθυ- 
μιάδης.

Φαύλος
κύκλος

Τα υπερβολικά μέτρα λιτότητας 
αυτοϋπονόμευσαν την προσπά
θεια δημοσιονομικής προσαρ
μογής και οικονομικής ανάκαμ
ψης, οδηγώντας τη χώρα στην 
παγίδα του χρέους, υποστήριξε 
ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. 
Μουρμούρας. Την ίδια ώρα, ε 
κτίμησε πως η ελληνική οικο
νομία μπορεί να συρρικνώθηκε 
πάνω από 6 %  το 2011 και υπο
στήριξε ότι η υποχώρηση του 
ΑΕΠ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
ξεπεράσει το 15% σωρευτικά 
την πενταετία 2008 - 2012.0  κ. 
Μουρμούρας χαρακτήρισε την 
τωρινή κατάσταση της ελληνι
κής οικονομίας τραγική και ε- 
πέκρινε το μείγμα δημοσιονο
μικής πολιτικής που εφαρμό
στηκε σε συνδυασμό με την 
έλλειψη αναπτυξιακών μέτρων. 
Μάλιστα, σημείωσε πως η απο
τυχία του πρώτου Μνημονίου 
οφείλεται κυρίως στον λανθα
σμένο σχεδίασμά του και όχι 
τόσο στη μη εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μέτρων που 
προέβλεπε.

Αυξήθηκε 9,81% η διακίνηση 
οχημάτων στον ΟΛΠ
Αύξηση στη διακίνηση οχημάτων κατά 9,81% σημειώθηκε το 2011 στον Σταθμό Οχημάτων του Οργανισμού Λιμένοε Πειραιώε (ΟΛΠ Α.Ε.) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Αναφέρεται ότι η αύξηση τηε κίνησηε οφείλεται, κυρίωε, στη θετική μεταβολή των κινήσεων tran8it κατά 33,3%. Το διάστημα Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 2011 διακινήθηκαν συνολικά 417.659 αυτοκίνητα έναντι 380.346 το 2010, από τα οποία τα 328.996 ήταν transit, έναντι 246.801 το 2010. Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται από τη διοίκηση του ΟΛΠ ωε θετικά, καθώε έχει σημειωθεί σημαντική μείωση των εισαγωγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα λόγω τηε πτώσηε των πωλήσεων.
Συμψηφισμό οφειλών 
πέτυχαν οι φαρμακευτικές
Συμψηφισμό οφειλών του Δημοσίου με οφειλέε τουε προε το Δημόσιο πέτυχαν οι φαρμακευτικέε εται- ρείεε μετά πολύμηνεε διαπραγματεύσειε, ρύθμιση που όπωε ανακοινώνει ο ΣΦΕΕ διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και προσφέρει στο κράτοε στο ακέραιο τα εγγεγραμμένα έσοδα. Η απόφαση ορόσημο για όλεε τιε ελληνικέε επιχειρήσειε υλοποιήθηκε με την από 16/12/2011 Π ράξη Νομοθετικού Π εριεχομένου (ΦΕΚ 262 Α). Πρόκειται για μία δραστική αλλαγή από το προηγούμενο καθεστώε, όπου οι επιχειρήσειε καλούνταν να  εξοφλούν τιε υποχρεώσειε τουε προε το κράτοε, χωρίε το κράτοε να διευθετεί τιε υποχρεώσειε του προε αυτέε. Η απόφαση σηματοδοτεί μια γενναία και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων στο σημερινό δυσμενέε οικονομικό κλίμα και επιτρέπει την αισιοδοξία ότι η  πολιτεία και οι επιχειρήσειε μαζί μπορούν να υπερβούν την κρίση. Η αγορά εκτιμά ότι έτσι ανοίγει ο δρόμοε για την εφαρμογή τηε ίδιαε φιλοσοφίαε συμψηφισμού οφειλών σε ολόκληρο το πεδίο των επιχειρήσεων και μέσα από μια πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με όλεε τιε υπόλοιπεε επιχειρηματικέε ε- νώσειε και φορείε επιδιώκεται η  έναρξη τέτοιων συζητήσεων.


