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ΤΟ Θ Ε Μ Α

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι αρχηγοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις
Σύσκεψη υπό τον κ. Παπαδήμο εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν . Δ . - Δυσφορία για τους υπουργούς που αρνούνται περικοπές
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
Με σκοπό την τελική συμφωνία έχει
προγραμματιστεί να συνελθεί και σή
μερα το συμβούλιο τω ν πολιτικών αρ
χηγών, που στηρίζουν τη ν κυβέρνηση
του κ. Λ. Παπαδήμου, σε ένα περιβάλ
λον ασφυκτικών διεθνών πιέσεων. Με
-ο χρονικό όριο που είχε τεθεί για τη
ιωνία από τουε εταίρουε ήδη ξε
περασμένο, οι αρχηγοί βρίσκονται α
ντιμέτωποι με τη ν επιτακτικότητα τηε
στιγμήε, καθώε πλησιάζει επικίνδυνα
και η προθεσμία που αφορά τη λήξη
τω ν ομολόγων του Μαρτίου. Την κα

τάσταση περιπλέκει η επανεμφάνιση
του φαινομένου τηε διαφωνίαε τω ν υ
πουργών για περικοπέε στουε τομείε ευθύνηε τουε, κάτι που προκαλεί δυ
σφορία στο Μαξίμου και την τρόικα. Τη
δυσφορία εντείνει και η δημόσια α
ντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
περί το ποιοε διαπρ.αγματεύθηκε κα
λύτερα, με ενδεικτικό παράδειγμα τιε
αιχμέε μεταξύ Α. Σαμαρά και ΝΑ. με τον
κ. Ευ. Βενιζέλο για την «πατρότητα» τηε
«διάσωσηε» του 13ου και 14ου μισθού.
Αργά το βράδυ, ο κ. Βενιζέλοε επανήλθε
κάνονταε λόγο για «ξεπερασμένη κομ
ματική αντιπαράθεση γεμάτη μικρό-

Τελεσίγραφο εκ νέου
από Μέρκελ, Σαρκοζί
στους πολιτικούς
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Νέ- τελεσίγραφο προε τουε Ελλην
,ιολιτικούε να συμφωνήσουν
με τη ν τρόικα σε επώδυνα μέτρα
και διαρθρωτικέε αλλαγέε, αλλιώε
να προετοιμαστούν για χρεοκοπία
τηε Ελλάδαε, έστειλαν χθεε η Γερ
μανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρ
κελ και ο Γάλλοε πρόεδροε, Νικολά Σαρκοζί, ξεκαθαρίζονταε ω
στόσο ότι η χρεοκοπία τηε Ελλά
δαε δεν είναι επιλογή.

Προειδοποίηση
«Αρνούμ αστε χρεοκοπία τηε
Ελλάδαε. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει σ τη ν Ευρωζώνη», τό νι
σε η κ. Μέρκελ, προειδοποίησε όμωε ότι «δ εν μπορεί να υπάρξει
νέο ελληνικό πρόγραμμα εάν δεν

Ζήτησαν ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων
«τώρα» και
επιβεβαίωσαν ότι τα
χρήματα τον νέου
δανείου θα κατατεθούν
σε κλειστό λογαριασμό.
επιτευχθεί συμφωνία με την τρόι
κα. Ολοι όσοι φέρουν ευθύνη
στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν
ότι δεν θα αλλάξουμε αυτή τη θέ
ση μαε».
Οι νέεε πιέσειε ασκούνται στην
Αθήνα τη ν ίδια ώρα που οι αρχη
γοί ΠΑΣΟΚ, Νέαε Δημοκρατίαε
και ΛΑΟΣ αναβάλλουν συνεχώε τη
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό,
όπου θα πρέπει να δώσουν το
«πράσινο φωε» για τη συμφωνία με
τη ν τρόικα.

Αρνητικό κλίμα
Η Κομισιόν προειδοποίησε χθεε,
διά του εκπροσώπου Τύπου του α
ντιπροέδρου Ολι Ρεν, ότι η προ
θεσμία για τη σύναψη συμφωνίαε
έχει ήδη παρέλθει. Ωστόσο, είναι
οι προειδοποιήσειε από τουε κ.
Σαρκοζί, Μέρκελ και το ν πρόεδρο
του Ειητ^τουρ, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, που αποτυπώνουν σαφέστε
ρα το αρνητικό κλίμα που επικρατεί
για τη ν Ελλάδα σε ευρωπαϊκό ε
πίπεδο.
«Οι Ελληνεε έχουν δεσμευτεί και
Θγ Ό έπ ει να τηρήσουν τιε δεσ,
οειε τουε σχολαστικά», δή
λωσε από το Παρίσι ο κ. Νικολά
Σαρκοζί. «Δ εν υπάρχει επιλογή, ο
χρόνοε εξαντλείται. Πρόκειται για
ζήτημα ημερών. Πρέπει να έχου-

με ολοκλήρωση (ο.ο. τω ν δια
πραγματεύσεων με τρόικα) τώ 
ρα», πρόσθεσε ο Γάλλοε πρόε
δροε και κατέληξε λέγονταε ότι η
κατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να
αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα, οι ηγέτεε τηε Γερμανίαε και τηε Γαλλίαε δήλωσαν ότι
θα προτείνουν τη δημιουργία ενόε
κλειστού λογαριασμού (όπωε α
ποκάλυψε η «Κ » προχθέε) σ το ν ο
ποίο θα κατατίθενται τα χρήματα
του δεύτερου δανείου που θα προ
ορίζονται για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου χρέουε.
Σύμφωνα με τουε κ. Σαρκοζί και
Μέρκελ, η ύπαρξη του κλειστού λο
γαριασμού θα αποτελέσει μια α
κόμη εγγύηση για τη ν αποπλη
ρωμή τω ν ελληνικών χρεών.
Ο δεύτεροε, μη ομολογημένοε,
στόχοε είναι να ελέγχεται σ τενό 
τερα το πού καταλήγουν τα χρή
ματα που δίνονται για τη ν εξυπη
ρέτηση εσωτερικών αναγκών του
ελληνικού κράτουε.

τητεε». Χρησιμοποίησε, επίσηε, δραματικούε τόνουε για την εν εξελίξει δια
πραγμάτευση, την οποία παρομοίασε
με «Λερναία Υδρα, καθώε «κλείνουμε
συνεχώε μέτωπα και τα μέτωπα ανοί
γουν σε άλλα σημεία».
Το Μαξίμου έχει επιπλέον να αντι
μετωπίσει και τιε αντικειμενικέε δυσκολίεε που έχουν προκόψει στη συ
ζήτηση για το κλείσιμο τω ν διαπραγ
ματεύσεων. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι
εκκρεμότητεε αυτέε (το καθεστώε τηε
μετενέργειαε, οι επικουρικέε και λεπτομέρειεε που αφορούν το ν κατώτατο μισθό) θα ξεπεραστούν. Εκτενείε δια-

χικά κατέθεσε η τρόικα και στο τελι
κό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
Η ενδεχόμενη συμφωνία τω ν αρχη
γών σήμερα είναι το πρώτο δύσκολο βή
μα. Ακολουθούν οι δύσκολεε συζητήσειε που θα πρέπει να κάνουν οι πο
λιτικοί αρχηγοί στο εσωτερικό τω ν κομ
μάτων τουε. Τη μεγαλύτερη ανησυχία
προκαλεί η ρευστή κατάσταση στο
ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρα από τιε επιμέρουε διαφωνίεε βουλευτών και κορυ
φαίων στελεχών για τα μέτρα, έχει α
νοιχτό και το ζήτημα τηε διαδοχήε. Ο
κ. Γ. Παπανδρέου ήταν εκ τω ν «σκλη
ρών» τηε προχθεσινήε σύσκεψηε τω ν

Περικοπές δαπανών 2.460 εκατ. ευρώ
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Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη

αρχηγών. Πληροφορίεε αναφέρουν ό
τι ζήτησε από τον κ. Παπαδήμο να α
πειλήσει την τρόικα ακόμη και με δια
κοπή τω ν διαπραγματεύσεων και ά
τακτη χρεοκοπία, προκειμένου να κερ
δίσει η ελληνική πλευρά όσα περισ
σότερα μπορεί. Στη σύσκεψη ο κ. Πα
πανδρέου τάχθηκε επίσηε υπέρ τηε επιμήκυνσηε του κυβερνητικού βίου,
στάση με τη ν οποία συμφωνεί και
Γ. Καρατζαφέρηε. Προε το παρόν, το
νάριο αυτό προσκρούει στην αρνητι
κή στάση του κ. Α. Σαμαρά. Με αφορ
μή αυτή τη συζήτηση, επανέρχονται και
τα σενάρια για ανασχηματισμό.

Οριζόντια μείωση
κατώτατου μισθού
σε ποσοστό 22%
Τησ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ
Τέλος εποχήε σ τη ν Ελλάδα για το ν τρόπο και τιε διαδι-

κασίεε με τιε οποίεε οριοθετήθηκαν πριν από 21 χρό
νια τα κατώτατα μισθολογικά όρια, ο θεσμόε τη:
τενέργειαε τ ω ν συλλογικών συμβάσεων σ το ν ιδιωτικό
τομέα, αλλά και οι Κανονισμοί Εργασίαε σε ΔΕΚΟ και
τράπεζεε σηματοδοτεί η ανυποχώρητη στάση τηε
τρόικαε για μείωση του μισθολογικού κόστουε με οριζόντιεε παρεμβάσειε. Απορρίπτονταε τη ν πρόταση τηε
κυβέρνησηε για μειώσειε μισθών στα κατώτατα όρια μό
νο σε περιοχέε ή σε κλάδουε (ειδικέε ζώνεε) όπου, α
ποδεδειγμένα, το μισθολογικά κόστοε υπερβαίνει το μέ
σο κόστοε, η τρόικα επέμεινε στη μείωση του κατώτα
του μισθού σε ποσοστό 22% και άνω σε όλα ανεξαιρέτωε τα κλιμάκια και όχι μόνο στουε εισαγωγικούε μισθούε.
Ειδικότερα, για τουε νέουε έωε και 30 ετώ ν η πρόταση
αφορούσε μείωση κατά 30% του κατώτατου μισθού.
Ωστόσο, χθεε κατά τη διάρκεια του νέου γύρου συ
νομιλιών ο υπουργόε Εργασίαε κ. Γ. Κουτρουμάνηε πρότεινε να περιοριστεί η μείωση τω ν κατώτατων ορίων στα
εισαγωγικά κλιμάκια. Αντιστοίχωε και στο θέμα τηε μετενέργειαε επέμεινε σε μια συμβιβαστική πρόταση, ζητώνταε να μην ισχύσει η κατάργησή τηε
για το ν κορμό του
«Συγκοινωνούντα
βασικού μισθού και
δοχεία» το τελικό ύψος
τω ν κύριων επιδο
μάτων (τέκνων) αλλά
της περικοπής με την
να περιοριστεί -μέσα
τύχη του 13ου και Μου
από διαπραγμάτευ

Πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων

Λειτουργικές
δαπάνες

Αμυντικές
δαπάνες

Επιχορηγήσεις σε φορείς
του Δημοσίου

Μήνυμα Γιουνκέρ
Το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει πε
ραιτέρω βοήθεια από τουε εταίρουε
μαε αν δεν προχωρήσει η εφαρ
μογή του Μνημονίου έστειλε χθεε
και ο κ. Γιουνκέρ, ο οποίοε ω σ τό 
σο αναγνώρισε ότι, παρά τα προ
βλήματα, έχει επιτευχθεί σημα
ντική πρόοδοε σ τη ν Ελλάδα.
«Εάν διαπιστώσουμε ότι όλα
πάνε στραβά σ τη ν Ελλάδα, τό τε
δεν θα υπάρξει νέο πρόγραμμα και
αυτό θα σήμαινε ότι τον Μάρτιο θα
ακολουθούσε η κήρυξη πτώχευσ ηε», είπε σ το περιοδικό Der
Spiegel ο κ. Γιουνκέρ, εκφράζονταε
τη ν ελπίδα πωε αυτή η προοπτική
θα δώσει στουε Ελληνεε τη δύνα
μη να ξεπεράσουν «φαινόμενα
παράλυσηε».
Αναφερόμενοε σ τα θετικά α
ποτελέσματα του προγράμματοε,
ο κ. Γιουνκέρ παρατήρησε ότι μει
ώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμ
μα, το κόστοε εργασίαε και βελ
τιώθηκε η α ντα γω νισ τικ ότη τα
τηε Ελλάδαε. Πάντωε, η αδυναμία
συμφωνίαε σ τη ν Αθήνα επανα
φέρει στο προσκήνιο τιε ανησυχίεε
για ανεξέλεγκτη χρεοκοπία τηε
Ελλάδαε, με το ν Βαυαρό υπουργό
Οικονομικών Μάρκουε Σέντερ να
εκτιμάει ότι «πλέον δεν είναι δυ
νατή μια συμφωνία... Θα πρέπει να
προσέξουμε η χρεοκοπία τηε
Ελλάδαε να μην εξελιχθεί σε χρε
οκοπία του ευρώ».
Ο οίκοε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε Fitch εκτίμησε χθεε ότι το
πιθανότερο σενάριο είναι αυτό τηε
ελεγχόμενηε χρεοκοπίαε, ωστόσο
δεν απέκλεισε και την ανεξέλεγκτη.

πραγματεύσειε για όλα αυτά τα ζητή
ματα είχε έωε τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε
στο Μαξίμου ο κ. Παπαδήμοε με τουε
εκπροσώπουε τηε τρόικαε. Νωρίτερα,
ο πρωθυπουργόε (χθεε συνομίλησε
τηλεφωνικώε με τουε αρχηγούε) ζήτησε
δημοσιονομικά στοιχεία απο το Γενι
κό Λογιστήριο, κάτι που σύμφωνα με
ορισμένεε πληροφορίεε αφορούσε την
κατάρτιση ενόε «Σχεδίου Β», περί του
τι θα σήμαινε αποτυχία τω ν διαπραγ
ματεύσεων. Από το Μαξίμου διέψευδαν
αυτή τη ν εκδοχή. Ωε προε το τεχνικό
σκέλοε, η συζήτηση τω ν τελευταίων ω
ρών αφορά το 15σέλιδο κείμενο που αρ
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Πιέσεις ασκούνται εκ νέου στην Αθήνα από
τη Γερμανίδα καγκελάριο κ. Αγκελα Μέρκελ
και τον Γάλλο πρόεδρο κ. Νικολά Σαρκοζί για
συμφωνία του πρωθυπουργού και των πολιτικών
αρχηγών με τους επικεφαλής της τρόικας.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μισθού. Αλλαγές
και στους κανονισμούς
των ΔΕΚΟ.

αποτελούν έωε και
το 15% τω ν αποδο
χών. Παρότι θεωρείται δύσκολο να συμφωνήσει η τρόι
κα με τη συγκεκριμένη πρόταση, τόσο ο υπουργόε Οι
κονομικών όσο και ο υπουργόε Εργασίαε διαβεβαίωναν
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν
περιθώρια να διατηρηθεί η μετενέργεια. Υπενθυμίζεται
ότι ο θεσμόε τηε μετενέργειαε τω ν συμβάσεων εργασίαε
(Ν.1876/90) προβλέπει ότι αφού εξαντληθεί η παράτα
ση του εξαμήνου από τη λήξη ισχύοε τηε κλαδικήε σύμβασηε οι όροι εργασίαε παραμένουν ίδιοι έωε ότου λυ
θεί ή τροποποιηθεί η σχέση εργασίαε.
Την ώρα που η κατάργηση ή μείωση του 13ου και του
14ου μισθού -παρά τιε περί αντιθέτου διαβεβαιώσειε- δεν
έχει αποκλειστεί, καθώε εξαρτάται από τη γενικότερη
συμφωνία που θα γίνει για το ύψοε και το εύροε τηε μείωσηε στα κατώτατα όρια, έχουν ήδη συμφωνηθεί τα θέ
ματα που αφορούν τη βελτίωση τηε ευελιξίαε τηε εργασίαε. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα μετατροπήε τηε πλήρουε εργασίαε σε μερική με διευθυντι
κό δικαίωμα. Σήμερα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του ερ
γαζόμενου. Επίσηε, προβλέπεται δυνατότητα διευθέτησηε
χρόνου εργασίαε όχι μόνο για τη ν πλήρη αλλά και για
τη μερική απασχόληση, προκειμένου να υποστηριχθούν
οι εποχικέε οικονομικέε δραστηριότητεε.
Δεδομένη θεωρείται και η παρέμβαση στουε Κανονισμούε εργασίαε τω ν ΔΕΚΟ και τω ν Τραπεζών στιε περισσότερεε εκ τω ν οποίων -πλην τηε Αγροτικήε- οι Κα
νονισμοί έχουν κυρωθεί με συλλογικέε συμβάσειε γί γασίαε. Πάντωε έωε και χθεε επικρατούσε πλήρηε άγ
για το πώε και με ποια μορφή θα προωθηθούν οι νέεε
ρυθμίσειε, καθώε και το πώε θα αποφευχθούν οι νομικέε και συνταγματικέε εμπλοκέε με την παρέμβαση στα
κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται με την εθνική γε
νική συλλογική σύμβαση κι όχι με νόμο.

Νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό τον Ιούνιο

Απροθυμία υπουργών για περικοπές 850 εκατ.

Την ώρα που η μείωση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα θεω
ρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει πιέσειε για νέεε παρεμβάσειε και στιε παροχέε τω ν Ταμείων κύριαε σύνταξηε,
η τρόικα αρνείται να προβεί σε οποι
αδήποτε οπισθοχώρηση από το αρχικό
σχέδιο για τιε επικουρικέε συντάξειε, που κατάρτισε το υπουργείο
Εργασίαε και Κοινωνικήε Ασφάλισηε.
Οι εκπρόσωποι τω ν δανειστών απ
ψαν τιε αιτιάσειε και τιε προτάσε.„ τηε Νέαε Δημοκρατίαε, η οποία επέμεινε να γίνουν οι περικοπέε μόνο
σε συντάξειε άνω τα 300 ευρώ. Αρνη
τική ήταν η απάντηση τηε τρόικαε και
στην άλλη θέση που διατύπωσε η Ν.Δ.
και προβλέπει την εξασφάλιση πόρων
από τα κρατικά λαχεία προκειμένου να
αποφευχθεί μείωση σε ποσοστό από
15% και άνω στιε χαμηλέε συντάξειε,
που ξεπερνούν τα 150 ευρώ.
Αντιθέτωε, επέμεινε πωε ο στόχοε
τηε εξοικονόμησηε 660 εκατ. ευρώ εντόε τηε προσεχούε τριετίαε θα γίνει
είτε με μειώσειε έωε και 20% στιε επικουρικέε είτε με νέεε περικοπέε
στιε κύριεε.
Οσο για τιε περικοπέε στο εφάπαξ
και τιε πληροφορίεε που θέλουν τη ν

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σενάρια σχετικά με
την ενοποίηση της κύριας
και επικουρικής σύνταξης
και με συνολικό
ποσοστό αναπλήρωσης
το 75% του συνολικού
συντάξιμου μισθού.
τρόικα να επιμένει σε ποσοστό 30%,
θα εξαρτηθούν από το συνολικό πακέτο
τω ν ρυθμίσεων που αφορούν το σύ
στημα επικουρικήε ασφάλισηε. Πά
ντωε, ανεξαρτήτωε του τελικού ύψουε τω ν περικοπών στιε επικουρικέε
συντάξειε θεωρείται βέβαιο ότι λίαν συντόμωε θα απαιτηθούν νέεε παρεμβάσειε σ τη ν κύρια σύνταξη.
Την προοπτική αυτή επιβεβαίωσε
στην «Κ» και ο υπουργόε Εργασίαε και
Κοινωνικήε Ασφάλισηε κ. Γιώργοε
Κουτρουμάνηε, εκφράζονταε τη ν α
νησυχία του για την επίπτωση που θα
έχει η μείωση του κατώτατου μισθού
στουε πόρουε τω ν ασφαλιστικών Τα
μείων. Μια μείωση τηε τάξεωε του 20%
θα επιβαρύνει τα Ταμεία με απώλειεε

περίπου 2,4 δισ. ευρώ, εκ τω ν οποίων
το 1 δισ. θα πρέπει να καλυφθεί με πρό
σθετη χρηματοδότηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αλλωστε, η μείωση τω ν κατώτατων
μισθών θα επιφέρει στα Ταμεία μεγαλύτερεε απώλειεε εισφορών σε σχέση
με ενδεχόμενη περικοπή στον 13ο και
14ο μισθό, αφού οι μειώσειε στα κα
τώ τα τα κλιμάκια ισοδυναμούν με ε
τήσια απώλεια 2,8 μισθών. Επιπλέον,
τα Ταμεία θα έχουν μεγάλεε απώλειεε
από τη μείωση του μη μισθολογικού κό
στουε (ασφαλιστικέε εισφορέε και άλλεε κρατήσειε) που μπορεί να ανέλθει
έωε το 10%. Είναι χαρακτηριστικό ό
τι η τρόικα απέρριψε την πρόταση τω ν
κοινωνικών εταίρων και του υπουρ
γείου Εργασίαε για κάλυψη τηε απώλειαε με τη θέσπιση ειδικού φόρου ε
πί του τζίρου τω ν επιχειρήσεων.
Σε αυτό το φόντο διατυπώνονται σε
νάρια σχετικά με την ενοποίηση τηε κύ
ριαε και επικουρικήε σύνταξηε και με
συνολικό ποσοστό αναπλήρωσηε το
75% του συνολικού συντάξιμου μισθού.
Σύμφωνα με τιε ίδιεε πηγέε, η ανα
μόρφωση πρέπει να γίνει ώε το ν Ιού
νιο για να μην απαιτηθεί νέα περικο
πή στιε παροχέε υγείαε τω ν Ταμείων.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

Στην αναζήτηση μέτρων ύψουε 3,3 δισ.

ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ για να καλυφθεί
το δημοσιονομικό κενό του 2012 βρί
σκεται η κυβέρνηση σε συνεργασία με
τη ν τρόικα. Από τιε επτά χθεε το βρά
δυ, ο κ. Ευ. Βενιζέλοε με τον αναπλη
ρωτή υπουργό κ. Φ. Σαχινίδη παρου
σίαζε στουε πιστωτέε μαε τα πρόσθε
τα μέτρα, για αρκετά από τα οποία υ
πήρξαν έντονεε αμφιβολίεε από τουε
επικεφαλήε τηε τρόικαε. Στο πλαίσιο
αυτό ζητήθηκε ανάλυση όλων τω ν μέ
τρων που προτάθηκαν, κυρίωε τω ν πε
ρικοπών τω ν επιχορηγήσεων στουε
OTA (που μένουν προε το παρόν έξω
από το πακέτο τω ν 3,3 δισ. ευρώ). Αμφιβολίεε διατυπώθηκαν και για το ύψοε
του ελλείμματοε του 2011, για το οποίο
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτουε υ
ποστηρίζει ότι «θα κλείσει» στο 9% του
ΑΕΠ. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν και
διάφορα άλλα προβλήματα από υπουργοΰε τηε κυβέρνησηε, οι οποίοι αντιδρούσαν σε οποιαδήποτε επιπλέον
περιστολή τω ν δαπανών τω ν υπουρ
γείων όπου προΐστανται, δυσχεραίνονταε τουε χειρισμούε του οικονομικού
επιτελείου.

Το ποσό αυτό αναζητείται
προκειμένου να
«κλειδώ σει» η συμφωνία
για να καλυφθεί το
δημοσιονομικό κενό του
2012 ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Τρόικα και κυβέρνηση φαίνεται να
έχουν μία κατ’ αρχήν συμφωνία για μέ
τρα ύψουε περίπου 2,46 δισ. ευρώ και
αναζητούνται ακόμα 850 εκατ. ευρώ για
να «κλειδώσει» η συμφωνία.
Η εξοικονόμηση δαπανών θα προέλθει, με βάση τιε τελευταίεε πληρο
φορίεε, από:
• Την περικοπή τω ν δαπανών για υ
γειονομική και φαρμακευτική περί
θαλψη ύψουε 1,1 δισ. ευρώ.
• Τον περιορισμό του Προγράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων κατά 400 ε
κατ. ευρώ.
• Την περιστολή τω ν λειτουργικών
δαπανών κατά 10% με εξοικονόμηση
300 εκατ. ευρώ.
• Την περιστολή δαπανών για την
Εθν. Αμυνα κατά 300 εκατ. ευρώ.

• Τη μείωση τω ν επιχορηγήσεων φο
ρέων του Δημοσίου με μείωση τω ν δα
πανών στο υπ. Πολιτισμού (αθλητισμόε)
και στο υπ. Παιδείαε, και συγκεκριμέ
να από τη μείωση τω ν αμοιβών του ε
πιστημονικού διδακτικού προσωπικού.
Το όφελοε θα ανέλθέί στα 200 εκατ.
• Την περικοπή του κονδυλίου για
τιε εφημερίεε τω ν ιατρών. Οφελοε για
τα κρατικά ταμεία ύψουε 50 εκατ.
• Μειωμένο θα είναι και το εκλ^
κό επίδομα κατά 70 εκατ. ευρώ.
• Αν και δεν έχει ληφθεί η τελική α
πόφαση, εξετάζεται μείωση τω ν πο
λυτεχνικών επιδομάτων κατά 40 εκατ.
ευρώ. Σήμερα αναμένεται τρόικα και
κυβέρνηση να καταλήξουν και στα μέ
τρα ύψουε 600-700 εκατ. ευρώ που μέ
χρι αργά χθεε το βράδυ δεν είχαν «κλεί
σει». Αμέσωε μετά θα δοθούν τα δύο
κείμενα τηε συμφωνίαε, προκειμένου
να υπάρξει και δέσμευση τω ν πολιτι
κών αρχηγών. Το πρώτο κείμενο θα εί
ναι πολυσέλιδο και προέρχεται από το
ΔΝΤ, ενώ το δεύτερο τηε Κομισιόν εί
ναι συνοπτικό, περιλαμβάνει τιε δεσμεύσειε που θα αναλάβει η κυβέρνηση
και θα πρέπει να ψηφισθούν από τη
Βουλή στα τέλη Φεβρουάριου ή το αρ
γότερο αρχέε Μαρτίου.
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Το πλαίσιο συμπόρευσης των « 2»
Ο ι κ. Βενιζέλος και Λοβέρδος έχουν αποφασίσει να συναινέσουν σε μια συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ.
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ
Να συναινέσουν σε μια συγκυ

βέρνηση με το ν κ. Αντ. Σαμαρά,
εάν στιε επόμενεε εκλογέε η
Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο
κόμμα αλλά δεν διασφαλίζει αυ
τοδυναμία, έχουν συναποφασίκατά πληροφορίεε οι κ. Ευάγ. σε Βενιζέλοε και Ανδρέαε Λοβέρδοε. Με μία, άμωε, προϋπό
θεση: να μετέχουν στο επόμενο
υπουργικό συμβούλιο ελάχιστα
μέλη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε
δευτερεύουσεε κυβερνητικέε θέσειε. Και τούτο διότι αμφότεροι,
στο πλαίσιο τηε πρόσφατηε συμφωνίαε τουε, έκριναν ότι το
•ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να συνε
χίσει να πληρώνει το δυσβάσ τα χ το πολιτικό κόστοε τω ν

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που θα πρέπει να υλοποιηθούν
το αμέσωε προσεχέε διάστημα.
Ωε εκ τούτου προφανήε είναι
και ο απώτεροε στόχοε τω ν κ. Βενιζέλου και Λοβέρδου: Να αναδειχθούν γρήγορα οι αδυναμίεε
τηε νέαε κυβέρνησηε τηε Νέαε
Δημοκρατίαε και έτσ ι να πεισθούν οι πολίτεε ότι η χώρα δεν
οδηγήθηκε στην τρόικα λόγω τω ν
αστοχιών του ΠΑΣΟΚ.
Ολα τούτα βέβαια, που μεταφέρονται ωε σκέψειε τω ν δύο πο
λιτικών σ το πλαίσιο τηε πρό
σφατηε συμφωνίαε που έκαναν,
εξυπακούεται ότι τελούν υπό
την αίρεση μιαε θετικήε έκβασηε
τω ν διαπραγματεύσεων, τηε ανάδειξηε του κ. Βενιζέλου σ τη ν
ηγεσία τω ν «πράσινων», όπωε βε-

Πυρετός
διαβουλεύσεων

βαίωε και του ποσοστού που θα
λάβει το ΠΑΣΟΚ, όταν η χώρα ο
δηγηθεί στιε κάλπεε. Και τούτο
διότι τιε τελευταίεε μέρεε ο κ.
Ανδ. Λοβέρδοε δεν κρύβει πωε
δεν διανοείται την πιθανότητα να

Μεγάλες αντιδράσεις
στους κόλπους της Κ.Ο.
του Π ΑΣΟΚ προκαλεί
η διαφαινόμενη μείωση
του κατώτατου μισθού.
επαληθευθούν οι τελευταίεε δημοσκοπήσειε οι οποίεε δίνουν
σ το ΠΑΣΟΚ ποσοστά κάτω του
25 ή και του 20%...
Εν τω μεταξύ, ο κ. Γ. Παπαν-

Κυριακή
5 Φεβρουάριου

δρέου επιχειρεί τιε τελευταίεε ώρεε να μεταδώσει στουε βουλευτέε του πόσο σκληρά αγωνί
ζεται προκειμένου να περάσει τιε
θέσειε του ΠΑΣΟΚ σ τιε διαπραγματεύσειε με τη ν τρόικα. Τη
στόχευση αυτή εξυπηρετούσε η
δημοσιοποίηση τηε επιστολήε
του σ το ν πρωθυπουργό κ. Λου
κά Παπαδήμο, σ τη ν οποία ανέδειξε τιε ενστάσειε που ακού
στηκαν σ τη ν τελευταία Κοινο
βουλευτική Ομάδα, όπωε και η
δραματική περιγραφή που έκα
νε στο διευρυμένο πολιτικό συμ
βούλιο, μεταφέρονταε ωε εναλ
λακτικό σενάριο τηε τρόικαε
τη ν αποχώρηση τηε Ελλάδαε α
πό τη ν Ευρωζώνη.
Να συνειδητοποιήσουν πλήρωε οι βουλευτέε τιε ευθύνεε τουε

ήταν ο στόχοε και του κ. Π. Μπεγλίτη, ο οποίοε ανέφερε ότι ο κ.
Παπαδήμοε έχει δώσει εντολή
στο υπουργείο Οικονομικών να
ετοιμάσει σημείωμα για τιε συνέπειεε του σεναρίου τηε χρεοκοπίαε, ώ στε να τιε γνωρίζουν οι
πολίτεε.

Αντίθεση βουλευτών
Ολα τούτα ω στόσο -δικαίωε ή
αδίκωε- δεν έπεισαν αρκετούε
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, όπωε οι
κ. Δ. Καρύδηε, Γ. Αμοιρίδηε και
Χρ. Μαγκούφηε, οι οποίοι και
χθεε δήλωσαν δημοσίωε ότι δεν
θα ψηφίσουν μέτρα τα οποία κα
τά τη ν άποψή τουε θα καταδι
κάσουν σε οικονομικό θάνατο τη
χώρα, με κυριότερο αυτό τηε μείωσηε του κατώτατου μισθού.

1 1 0 0 -1 5 .0 0 : Σύσκεψη Λ. Παηαδήμου - τρόικας στο
Μαξίμου με συμμετοχή Ευ. Βενιζέλου και Γ. Κουτρουμάνη

Τρίτη
7 Φεβρουάριου

12.00: Τεχνικό κλιμάκιο τρόικας με τη γενική γραμματέα Εργασίας Αννα Στρατινάκη

Αναμένεται εντός
της ημέρας να
πραγματοποιηθεί
η σύσκεψη
των πολιτικών
αρχηγών
υπό τον
κ. Παπαδήμο.

15.30 · 20.30: Σύσκεψη
πολιτικών αρχηγών υπό τον κ.
Παπαδήμο. Κάποια στιγμή μπήκαν
στην αίθουσα οι κ. Βενιζέλος και
Κουτρουμάνηςγια να
ενημερώσουν για κάποιες
λεπτομέρειες.

22:00 :
Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με
συμμετοχή των υπουργών Ευ. Βενιζέλου,
Γ. Κουτρουμάνη, Mix. Χρυσοχοΐδη.

22.30: Νέα συνάντηση του κ. Παηαδήμου
με την τρόικα στο Μαξίμου, με τη συμμετοχή
των κ. Κουτρουμάνη και Βενιζέλου.

Ο
Παρασκευή
3 Φεβρουάριου

Σάββατο
4 Φεβρουάριου 2012

Δευτέρα
6 Φεβρουάριου

12,00: Σύσκεψη υπό τον Βενιζέλο
με τους υπουργούς που εμπλέκονται
στην εφαρμογή των μέτρων
(Ε. Κουτρουμάνης, Mix. Χρυσοχοΐδης,
Τ. Γιαννίτσης, Α. Λοβέρδος,
Δ. Αβραμόπουλος, Δ. Ρέππας)

0 9 ,0 0 : Συνάντηση Φίλ. Σαχινίδη με
γενικούς γραμματείς του υπουργείου
Οικονομικών και τεχνικά κλιμάκια
της τρόικας για τα μέτρα, ύψους
3,2 δισ. που αφορούν για το 2012.
1 0 .0 0 : Τεχνικό κλιμάκιο
τρόικας με τη γενική
γραμματέα Κοινωνικής
Ασφάλισης Αθηνά Δρέττα.

14.30 -1 6 .0 0 : Τηλεδιάσκεψη
υπουργών Οικονομικών Eurogroup
Συνάντηση
Ευ. Βενιζέλου
με Γ. Κουτρουμάνη
και την τρόικα

17.30 -1 9 .3 0:
Συνάντηση
Λ. Παηαδήμου - Ευ. Βενιζέλου

19.50: Η Τρόικα στο γραφείο
του Ευ. Βενιζέλου στη Ζαλοκώστα.

-------- 22,45: Συνάντηση
του πρωθυπουργού
με την τρόικα.

1 9 3 0 >22^15: Συνάντηση
Λ. Παηαδήμου με τρόικα,
Ευ. Βενιζέλο και Ε. Κουτρουμάνη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

15.000 απολύσεις
στο Δημόσιο
εντός του 2012
Τ η ς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ
Ο κύβος ερρίφθη για 15.000 απολύσετε υπαλλήλων του Δη

μοσίου έωε χο τέλοε του 2012 υπό τιε ασφυκτικέε πιέσειε
τηε τρόικαε, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίεε καταργήσεων
οργανισμών (ΝΠΙΔ, Α.Ε.) και δομών του κράτουε. Παράλ
ληλα, διευρύνεται ο κύκλοε τηε αξιολόγησηε, καθώε ι
πρόσωποι του ΔΝΤ αξιώνουν να περιληφθούν στιε σχετικέε διαδικασίεε οι ένστολοι και οι εκπαιδευτικοί, προκει
μένου να επιτευχθεί ο στόχοε τηε μείωσηε τω ν υπαλλήλων
κατά 150.000 άτομα έωε το 2015. Η μείωση του προσωπι
κού θα προέλθει από τα υπουργεία, τουε εποπτευόμενουε
φορείε, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ και τουε OTA. Κάθε υπουργείο
πρέπει αξιοποιώνταε την Επιτροπή Αναδιάρθρωσηε του άρ.
35 του 4024/2011 να εντοπίσει φορείε και υπηρεσιακέε μονάδεε που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Παρά τιε εξελίξειε, καθησυχαστικόε εμφανίστηκε χθεε με
δηλώσειε του ο υπουργόε Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε, κ.
Δημ. Ρέππαε, χωρίε όμωε
να αποκλείει ρητά ότι δεν
θα χάσουν τη δουλειά
Διεύρυνση του
τουε εργαζόμενοι με συμβάσειε αορίστου χρόνου κύκλου αξιολόγησης
κυρίωε από τουε φορείε - Το Δ Ν Τ ζητεί
που θα καταργηθούν.
Εμφαση δίνει στο καθε- να περιληφθούν
στώε αξιολόγησηε, δηλώ- οι ένστολοι και
νονταε τη ν αντίθεσή του
στιε «τυφλέε» απολΰσειε οι εκπαιδευτικοί.
με τη χρήση οριζόντιων
κριτηρίων. Ο κ. Ρέππαε εμμένει στη θέση για τη ν αξιολό
γηση δομών και προσωπικού σε στενό και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, συνδέονταε απολύτωε τη μείωση του προσωπικού
με την αναδιάρθρωση τω ν υπηρεσιών και τω ν φορέων που
προωθεί κάθε υπουργείο. Για τον λόγο αυτό επισπεύδει την
εφαρμογή τηε αξιολόγησηε δημόσιων υπηρεσιών, ώ στε με
τη συμβολή διεθνούε αναγνωρισμένου οργανισμού (ενδεχομένωε αναλάβει ο ΟΟΣΑ ή η γαλλική σχολή Δημόσιαε Διοίκησηε ΕΝΑ) και την εποπτεία του ΑΣΕΠ να έχει ολο
κληρωθεί μέχρι και τα τέλη Απριλίου.
Πάντωε, η μείωση προσωπικού κατά περίπου 15.000 εντόε του 2012 έλεγαν κύκλοι του υπουργείου, τέθηκε για
πρώτη φορά από την τρόικα, στην τελευταία συνάντηση
τη ν περασμένη Παρασκευή. Ο κ. Ρέππαε διαβεβαιώνει ό
τι οι 15.000 απολύσειε τιε οποίεε ζητούν περιλαμβάνονται
στον συνολικό αριθμητικό στόχο τω ν 150.000 για τουε οποίουε έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι θα αποχωρήσουν
από το Δημόσιο ώε το τέλοε του 2015.
Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, τόνιζαν ότι η τρόικα έ
θεσε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τιε απολύσειε, οριοθετώνταε τεε στο επόμενο δίμηνο, συμπεριλαμβανομένων
τω ν ένστολων και εκπαιδευτικών, μετά την αξιολόγηση που
θα πραγματοποιηθεί τουε επόμενουε μήνεε. Παράλληλα, α
παίτησαν το ν περιορισμό τω ν προσλήψεων στα Σώματα
Ασφαλείαε και στιε Ενοπλεε Δυνάμειε με μείωση κατά 70%
τω ν εισακτέων στιε Αστυνομικέε και Στρατιωτικέε Σχολέε
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και τη δραστική μείωση των
συμβασιούχων, κυρίωε, εκπαιδευτικών. Πηγέε του υπουρ
γείου Παιδείαε α νέφ εραν σ τη ν «Κ » ό τι δ εν θα γίνου ν απο-

λύσειε ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Η Ν.Δ. πέτυχε τους στόχους της στη διαπραγμάτευση
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Πολύ κοντά σ τη ν επίτευξη τω ν
στό χω ν που είχε εξ εξαρχήε θέ
σει βρίσκεται η Ν.Δ., γεγονόε που
διευκολύνει τ ο ν κ. Αντ. Σαμαρά
να δώσει σήμερα το «πράσινο
φ ω ε» για το νέο πακέτο μέτρων
που θέτει ωε απαράβατο όρο η
τρόικα για τη συνέχιση του δα
νεισμού τηε χώραε, αν τελικώε γί
νο υ ν αποδεκτέε ορισμένεε του
λάχιστον από τιε βασικέε του ενστάσειε. Στο επιτελείο τηε Συγγρού επικρατεί συγκρατημένη ι
κανοποίηση καθώε, όπωε το νί
ζουν συνεργάτεε του κ. Σαμαρά,
η σκληρή μάχη που δίνει ο πρό
εδροε τηε Ν.Δ. για να αποσοβη-

θούν ορισμένα τουλάχιστον από
τα υφεσιακά μέτρα, αποδίδει
καρπούε. Ηδη, φαίνεται ότι είναι
οριστική η απόφαση να μην επιμείνει στην απαίτησή τηε για
περικοπή ή κατάργηση τω ν 13ου
και 14ου μισθού, εξέλιξη τη ν ο
ποία η Συγγρού αποδίδει στιε πιέσειε που άσκησε κατά τη ν προ
χθεσινή σύσκεψη τω ν πολιτι
κών αρχηγών ο κ. Σαμαράε.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ.
Σαμαράε, ο οποίοε από το βράδυ
τηε Κυριακήε είχε αλλεπάλληλεε
συσκέψειε με τουε στενούε του
συνεργάτεε, βρίσκεται κυριολε
κτικά σε ανοιχτή γραμμή με το ν
πρωθυπουργό -χθεε μόνο μίλησαν
περισσότερεε από δέκα φορέεσυνεχίζονταε μια άτυπη, αλλά ου

• -ΑΟΣ: Να παραταθεί ο βίος
της κυβέρνησης Παπαδήμου
Στην προοπτική παράτασηε του βί

ου τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου,
μετά την υπογραφή του νέου
Μνημονίου, μοιάζει να επενδύει ο
κ. Γ. Καρατζαφέρηε, επιμένονταε
ότι απαιτείται χρόνοε προκειμένου
τα «σκληρά μέτρα» που συνοδεύ
ουν τη νέα δανειακή σύμβαση να
αποδώσουν πριν από τη ν προ
σφυγή στιε κάλπεε. Ο κ. Καρα
τζαφέρηε έθεσε, μάλιστα, το εν λό
γω ζήτημα σ τη σύσκεψη τω ν πο
λιτικών αρχηγών την Κυριακή και
πρότεινε τον άμεσο ανασχηματι
σμό τηε κυβέρνησηε, εισηγούμενοε τέσσεριε τεχνοκράτεε για την
' ήληψη υπουργικών θώκων. Ο εοχρονισμόε τω ν εκλογών ανα
μένεται να τεθεί εκ νέου από τον
κ. Γ. Καρατζαφέρη, την ίδια στιγ
μή που και ο κ. Γ. Παπανδρέου ε
παναλαμβάνει την πρόταση για ε
ξάντληση τηε 4ετίαε από το ν κ.
Παπαδήμο, ενώ αντίστοιχα σενά
ρια συζητούνται και από στελέχη
τηε Ν.Δ., όχι όμωε και από την η
γεσία τηε, που επιμένει στη διε
ξαγωγή εκλογών εντόε τω ν προ
σεχών εβδομάδων.

Κοινή γραμμή με Σαμαρά
Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ, μετά το
πέραε τηε σύσκεψηε τω ν πολιτι
κών αρχηγών, έκανε ουσιαστικά
λόγο για «κοινή γραμμή» του ίδι
ου με τον πρόεδρο τηε Ν.Δ., απο-

δίδονταε σε αυτό, κυρίωε, τη διά
σωση του 13ου και 14ου μισθού,
τη μη αύξηση τω ν αντικειμενικών
αξιών, τη διάσωση του εφάπαξ, αλ
λά και τη ν αποφυγή μεγάλων μει
ώ σεω ν στιε επικουρικέε. «Με τον
κ. Α. Σαμαρά έχουμε βάλει κοινέε
κόκκινεε γραμμέε και είμαστε βεβαίωε σε μία ανοιχτή γραμμή πε
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά,
για να μπορέσουμε να περισώ
σουμε ό,τι είναι δυνατόν να περισωθεί. Ευτυχώε που οι διαπραγματεύσειε τώρα με τη ν πα
ρουσία τηε Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ έ
χουν καλύτερο αποτέλεσμα», είπε
ο κ. Καρατζαφέρηε.
Ωε ισοδύναμο μέτρο για την α
ποφυγή περιορισμού τω ν συντά
ξεων πρότεινε να δοθεί σε ιδιώτεε
η διοίκηση τω ν δημοσίων νοσο
κομείων, εκτιμώνταε ότι έτσι μπο
ρεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ά
νω τω ν 500 εκατ. ευρώ. Παράλ
ληλα, εμφανίστηκε αρνητικόε
στην «κρατικοποίηση» τω ν τρα
πεζών μέσω του PSI. Οπωε και ο
πρόεδροε τηε Ν.Δ., και ο ίδιοε ε
κτίμησε ότι μέχρι πρότινοε δεν υ
πήρξε διαπραγμάτευση. «Δίνεται
μία μάχη, είναι διαπραγμάτευση.
Αν αυτά είχαν γίνει από τον Μάιο
του 2010, δεν θα ήμασταν εδώ, δεν
θα είχαμε βουλιάξει. Εστω και αρ
γά, γίνεται μια δουλειά τώρα», σχο
λίασε.
Γ. Π. τ

σιαστική διαπραγμάτευση, η ο
ποία αφορούσε και συνομιλητέε
τω ν δύο εκτόε ελληνικών συνό
ρων. Οι συζητήσειε επικεντρώ-

Ο κ. Σαμαράς βρίσκε
ται σε συνεχή επικοι
νωνία με τον κ. Παπα
δήμο, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί η συμ
φωνία με την τρόικα.
θηκαν σε δύο, κατά κύριο λόγο,
«αγκάθια» που παραμένουν στιε
διαπραγματεύσειε. Το ζήτημα
τω ν επικουρικών, για το οποίο α

πό τη Συγγρού εκφράζονταν χθεε
η αισιοδοξία ότι θα αποφευ
χθούν οι περικοπέε τω ν χαμηλού
ύψουε συντάξεων και, κυρίωε, αυ
τό του κατώτατου μισθού και τηε
επίδρασήε του στα υπόλοιπα
κλιμάκια τω ν συμβάσεων. «Δ εν
συζητήθηκε τέτοιο θέμα χθεε
(σ.σ. προχθέε), κατέστησα σαφέε
ότι ομιλώ για τουε νεοεισερχόμενουε σ τη ν αγορά» φέρεται να
δήλωσε προε τουε συνομιλητέε
του ο κ. Σαμαράε. Κατά πληρο
φορίεε, ακόμη και χθεε ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. ζήτησε από τουε συνεργάτεε του να προετοιμάσουν
σημειώματα με εναλλακτικά μέ
τρα για τη ν αποτροπή τω ν πλέ
ον δυσμενών μέτρων.
Ο κ. Σαμαράε α ναζητεί τη

«χρυσή τομ ή» μεταξύ τηε αναγκαιότηταε εξασφάλισηε τηε χώ
ραε και τω ν ισχυρών πιέσεων που
δέχεται από στελέχη τηε Ν.Δ. για
μια ηρωική έξοδο από τη ν κυ
βέρνηση συνεργασίαε. Κατά
πληροφορίεε, στη Συγγρού υ
πήρξε βροχή τηλεφωνημάτων
διαμαρτυρίαε, ενώ βαρύ ήταν το
κλίμα και στη συνεδρίαση του
«διακλαδικού» τω ν συνδικαλι
σ τώ ν που συνεδρίασαν χθεε στη
Συγγρού. Η αναβολή τηε συνάντησηε τω ν αρχηγών, μετέθεσε
και τη ν προγραμματισμένη για
χθεε συνεδρίαση τηε Εκτελεστικήε Γραμματείαε, η οποία θα
συγκληθεί αμέσωε μετά τη ν κα
τάληξη τ ω ν διαπραγματεύσεων
με τη ν τρόικα.

Σε κινητοποιήσεις καλούν τον λαό
τα κόμματα της Αριστερός

γ Πέρ αλλαγών
ΔΗΣΥ - Δράση
Να ρίξουν το βάρος τους στην

προώθηση γενναίων και ταχύτα
των διαρθρωτικών αλλαγών «α
ντί με δηλώσεις τους να παρα
πλανούν τον κόσμο και να νοιά
ζονται πώς θα περάσουν τη συμ
φωνία τους στα κομματικά ακρο
ατήρια» κάλεσε χθες τους τρεις
πολιτικούς αρχηγούς που στηρί
ζουν την κυβέρνηση Παπαδή
μου, η Δημοκρατική Συμμαχία.
Σήμερα, η πρόεδρός της κ. Ντορα Μπακογιάννη από κοινού με
τον πρόεδρο των Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών του Ευρωκοινο
βουλίου κ. Φερχόφσταντ και τον
κ. Θ. Σκυλακόκη θα παραχωρή
σουν συνέντευξη Τύπου προκει
μένου να παρουσιάσουν τα απο
τελέσματα της διήμερης συζήτη
σης που πραγματοποιείται από
χθες με αντικείμενο την οικονο
μική κρίση στη χώρα μας και την
Ευρωζώνη και την πορεία των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα. Υπέρ μιας μεγαλύ
τερης ευελιξίας στα εργασιακά
τάχθηκε από την πλευρό της
χθες η Δράση, εκτιμώντας ότι
κάτι τέτοιο θα βοηθήσει όσους
δεν έχουν δουλειά. Ειδικότερα,
τάχθηκε υπέρ της κατάργησης
της υποχρεωτικής διαιτησίας και
του θεσμού της μετενέργειας.
Ε. Τ.

Με συγκεντρώσεις, απεργίεε και έκ
κληση σ το ν λαό να βγει στουε
δρόμουε απάντησαν τα κόμματα
τηε Αριστεράε στο αποτέλεσμα
τηε σύσκεψηε τω ν πολιτικών αρ
χηγών υπό το ν Λ. Παπαδήμο. Η
γ.γ. του ΚΚΕ χαρακτήρισε ωε μό
νη λύση να φοβίσουν οι εργαζό
μενοι τη ν κυβέρνηση, ενώ ο επικεφαλήε τηε Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Αλ. Τσίπραε, κατηγόρησε τουε αρχηγούε για «θέατρο».
Η κ. Παπαρήγα κάλεσε τουε εργαζομένουε να παραλύσουν όλη
τη ν Ελλάδα στο πλαίσιο τηε απεργίαε που έχει εξαγγελθεί. «Δεν
υπάρχει άλλη λύση, μία είναι η ε
πιλογή: Να τουε φοβίσουμε, να
τουε παρεμποδίσουμε. Να κά
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μαε
με κλιμάκωση κινητοποιήσεων,
ούτωε ώστε να μην ψηφιστεί η δα
νειακή συνθήκη, να μην ψηφιστεί
το νέο μνημόνιο, να ανατραπεί η
κυβέρνηση, με τη θέληση, τη δρά
ση και τη ν οργανωμένη παρέμ
βαση του λαού», είπε η κ. Παπα
ρήγα, χαρακτηρίζονταε αυτή τη
δράση ένα «πρώτο βήμα», ενώ
πρόσθεσε ότι δεν αρκεί η ανα
τροπή μιαε κυβέρνησηε και ότι
«το αστικό πολιτικό σύστημα έχει
εφεδρείεε, αυτέε που σήμερα εμ
φανίζονται ωε αντιμνημονιακέε».
Δριμύτατη κατά τω ν αρχηγών
και του κ. Παπαδήμου και σε πο

λεμικό ύφοε ήταν η ανακοίνωση
του ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Πα
παδήμου, το ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ. και
ο ΛΑΟΣ μαζί με τη ν τρόικα απο
φασίζουν την καταστροφή του λα
ού, τη ν καταστροφή τηε χώραε.
Σήμερα να μιλήσει ο λαόε. Γεντκόε ξεσηκωμόε. Να τουε σταμα
τήσουμε. ’Ό χ ι” στη δανειακή
σύμβαση. Να φύγει η τρόικα.
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέ
σει. Ή αυτοί ή ο λαόε. Εκλογέε τώ 
ρα. Ολοι στουε δρόμουε». Ο κ.
Τσίπραε αναφέρθηκε στο θέμα με
τά τη συνάντησή του με το ν
ΥΠΕΞ κ. Στ. Δήμα: «Αυτέε τιε μέ
ρεε διεξάγεται μια θεατρική πα
ράσταση. Ενα θέατρο δήθεν διαπραγμάτευσηε μπροστά στα μά
τια του ελληνικού λαού. Κάποιοι
ισχυρίζονται ότι διαπραγματεύο
νται. Ο κ. Καρατζαφέρηε μάλιστα
έχει επιλέξει και τον ρόλο του κονφερασιέ σ’ αυτή τη διαδικασία τηε
θεατρικήε παράστασηε», είπε ο κ.
Τσίπραε.
Τέλοε, σε ανακοίνωσή τηε η
ΔΗΜΑΡ καλεί τη ν κυβέρνηση
και τα κόμματα που τη στηρίζουν,
να αποτρέψουν τα μέτρα και
προειδοποιεί ότι «η αποδοχή τω ν
ακραίων πιέσεων τηε τρόικαε θα
βυθίσει τη χώρα στο πουθενά και,
αντίθετα από ό,τι νομίζουν, θα θέ
σει σε κίνδυνο τη θέση τηε χώραε
στη ν Ευρωζώνη».

Κοινές μετοχές χωρίς ψήφο
και χρηματοδοτικά εργαλεία
Η έκδοση κοινών μετοχών, άνευ δικαιώματοε ψήφου για μια

ορισμένη χρονική περίοδο και ο συνδυασμόε χρηματοδο
τικών εργαλείων αποτελούν τιε δύο βασικέε προτάσειε για
τη ν αναχρηματοδότηση τω ν εμπορικών τραπεζών. Η κυ
βέρνηση έχει προτείνει το σύνολο τω ν κεφαλαιακών ανα
γκών τω ν τραπεζών να καλυφθεί με την έκδοση κοινών με
τοχών, που για διάστημα από τρία έωε πέντε χρόνια δεν
θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Στο τέλοε τηε περιόδου, οι ιδιώτεε
μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα να τιε επαναγοράσουν, ω στό
σο αν δεν μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα
κεφάλαια, οι μετοχέε θα αποκτούν πλήρη δικαιώματα και
η τράπεζα θα περνάει στον έλεγχο του δημόσιου τομέα. Η
Κομισιόν έχει προτείνει συνδυασμό εργαλείων, όπωε κοινέε μετοχέε χωρίε δικαίωμα ψήφου και ομόλογα μετατρέ
ψιμα σε μετοχέε. Σύμφωνα με το σκεπτικό τηε τρόικαε, οι
απώλειεε των τραπεζών λόγω τηε απομείωσηε τω ν ελληνικών
ομολόγων θα πρέπει να τύχουν ευνοϊκότερηε αντιμετώπισηε, καθώε η ευθύνη για τη ζημία βαραίνει το ελληνικό Δη
μόσιο και τη ν αδυναμία του να ανταποκριθεί στιε υποχρεώσειε του και όχι λανθασμένεε επιχειρηματικέε αποφάσειε
τω ν διοικήσεων. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν
η
κρατική βοήθεια θα χρη
σιμοποιηθεί μόνο για το
σκέλοε τω ν απωλειών από Για την αναχρηματο
το PSI+, ενώ η κάλυψη
τω ν κεφαλαιακών ανα δότηση των τραπεζών
γκών που δήμιου ργού- - Νέες απώλειες από
νται από την επιδείνωση
τη συμμετοχή στο
τηε ποιότηταε δανείων
«κούρεμα» και των
-όπωε προσδιορίστηκαν
από την BlackRock- θα γί
δανείων προς ΔΕΚΟ.
νει αποκλειστικά με ενέργειεε τηε κάθε τράπεζαε (αύξηση κεφαλαίων από τουε παλαιούε μετόχουε, πώ
ληση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.). Οπωε εκτιμούν, το σύ
νολο τω ν κεφαλαίων που θα απαιτηθούν δεν θα ξεπεράσει
τα 30 δισ. ευρώ.
Υπογραμμίζεται ότι η τρόικα έχει τοποθετηθεί ξεκάθα
ρα υπέρ εργαλείων που δεν θα φέρουν δικαίωμα ψήφου, ε
νώ στην ανακοίνωση του Λ. Παπαδήμου το βράδυ τηε Κυριακήε υπογραμμιζόταν ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει
με τρόπο που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και πα
ράλληλα την επιχειρηματική αυτονομία τω ν τραπεζών.Γ ό
σο, πληροφορίεε από τα δύο μεγάλα κόμματα επιμένο^. ό
τι η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει με συνδυασμό εργαλεί
ων, μεταξύ αυτών και μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Παράλληλα, νέεε απώλειεε για τιε τράπεζεε θα επιφέρει
η συμμετοχή στο «κούρεμα» και δανείων που έχουν χο
ρηγήσει σε προβληματικέε ΔΕΚΟ, που υπολογίζονται σε 11
δισ. ευρώ. Το ποσό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο
αν περιληφθούν δάνεια προε τη ν Τοπική Αυτοδιοίκηση ή
άλλεε εγγυήσειε που έχουν δώσει οι τράπεζεε υπέρ του Δη
μοσίου. Με ανακοίνωσή τηε, η Eurobank εκτιμά τα δάνεια
προε ΔΕΚΟ συνολικά για το τραπεζικό σύστημα στα 11 δισ.
ευρώ, ενώ για την ίδια αναφέρει ότι «η συνολική έκθεση
είναι μικρή, στα 335 εκατ. ευρώ». Σύμφωνα με εκτιμήσειε
τραπεζικών στελεχών, τα αντίστοιχα δάνεια τηε Alpha δια
μορφώνονται κοντά στα 2 δισ. ευρώ και τηε Εθνικήε κο
ντά στο 1,3 δισ. ευρώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
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