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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωζώνη πιέζει μέχρι
την τελευταία στιγμή για
αλλαγές στο ελληνικό PSI
Θέλει να καλύψει τυχόν μεγαλύτερα ελλείμματα της

Οι επόμενες κινήσεις
μέχρι το «κούρεμα»
15 Φεβρουάριου —
Το Eurogroup εγκρίνει
ίο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης ίου PSI και
το νέο πακέτο στήριξης
της Ελλάδας. Προϋπόθεση
οι γραπτές εγγυήσεις
των πολιτικών αρχηγών
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Το ενδεχόμενο ανακατανομήβ

των πόρων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του δεύτερου
πακέτου npos την Ελλάδα ύi|)ous 130 δισ. ευρώ αναμένεται
να εξετάσει η ομάδα προετοιμα
σίες του Eurogroup (Euro Wor
king Group - EWG) σήμερα, καθώε επίσηε και το εάν πληρούνται οι προϋποθέσειε για να δο
θεί το «πράσινο φωε» στο PSI και
στο νέο πακέτο βοήθειαε την Τε
τάρτη από tous unoupYOÚs Οι
κονομικών ras Ευρω ζώ νη.
Σύμφωνα με tous Financial
Times, η Γερμανία και η Ολλαν
δία εμφανίζονται ακόμη επιφυλακτικέβ, καθας υπάρχουν αμ"Ίβολίεε για τη δέσμευση των ποατικών κομμάτων. Οι δηλώσειε
του κ. Σαμαρά περί επαναδια
πραγμάτευσή του Μνημονίου
μετά xis εκλογέ5 ενίσχυσαν τη
δυσπιστία.
To EWG θέτει κάποιεε προϋ
ποθέσει που θα πρέπει να δεχθεί
η Ελλάδα ώστε να εγκρίνει το
Eurogroup το νέο πακέτο. Μ ε
ταξύ αυτών είναι να έχουν προσ
διοριστεί μέτρα 325 εκατ. ευρώ,
που éüis χθεε το βράδυ ακόμη α
ναζητούνταν στο υπουργείο Οι
κονομικών. Enions, να δεσμευθούν οι πολιτικοί αρχηγοί εγ
γράφου για την υλοποίηση του
Μνημονίου και μετά n s εκλογέε.
Εάν αυτά δεν γίνουν, είναι πιθανό
να εγκριθεί προσωρινά μόνο η
συμφωνία για το PSI και να επανέλθει το Eurogroup στο θέ-

μα την επόμενη εβδομάδα. Σε
κάθε περίπτωση, η πρώτη μεγάλη
δόση των 89 δισ. θα εκταμιεύε
ται σταδιακά. Κατ’ apxüs θα δο
θούν τα 30 δισ. ευρώ για το PSI
καθώε και 5,5 δισ. για εξόφληση
δεδουλευμένων τόκων.
Τα υπόλοιπα (30 δισ. ευρώ για
την ανακεφαλαιοποίηση των ελ
ληνικών τραπεζών και 20 δισ. ευ
ρώ για την οικονομία) θα κατα
βληθούν αργότερα, αφού κατα
τεθεί συμπληρωματικά προϋπολογισμόε. ETricms, θα πρέπει να
ψηφιστούν νόμοι για ris aXkayés

Το αυριανό Eurogroup
αναμένεται να
εγκρίνει το PSI και να
δώσει το «πράσινο
φως» για το νέο
πακέτο στήριξης.
στο επικού ρικό σύστημα ασφά
λ ισ ή , την απελευθέρωση επαγ
γελμάτων, τα εργασιακά, εάν α
παιτείται πρόσθετη νομοθετική
παρέμβαση και τη λειτουργία του
Ταμείου Χρηματοπιστω τικήε
Σταθερότηταε.
Παράλληλα, εξετάζεται το εν
δεχόμενο ανακατανομήε των
130 δισ. ευρώ του πακέτου.
Ο Xôyos για τον οποίο οι κυ
β ερ νή σ ει ras Ε υρω ζώ νη φέ
ρονται να εξετάζουν κάτι τέτοιο
είναι για να καλυφθεί τυχόν με
γαλύτερο έλλειμμα (εξαιτίαε βαθύτερηε ùtpcons) xcopis να δια

θέσουν άλλα ποσά πέραν των 130
δισ. Μετά το «κούρεμα» κατά
50% ras ονομαστικήε αξίαβ των
υφιστάμενων ελληνικών ομολό
γων, έχει σχεδιαστεί οι πιστωτέε
να λάβουν νέα ομόλογα για το εναπομείναν 50% ras αξία5 των ο
μολόγων T O U S .
Αυτά τα νέα ομόλογα θα είναι
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξηε (EFSF) σε ποσοστό 15%
(σε ποσό αντιστοιχεί σε 30 δισ.
ευρώ) και από την Ελλάδα σε πο
σοστό 35%.
Μία πρόταση που εξετάζεται
-σύμφωνα με τραπεζικέε πηγέε- είναι η συμμετοχή του EFSF
να περιοριστεί στο 10% και το υ
πόλοιπο 40% να καλυφθεί από ελ
ληνικά ομόλογα.
Μ ε τον τρόπο αυτό υπολογί
ζεται ότι θα αποδεσμευθούν πε
ρί τα 10 δισ. ευρώ από τα 30 δισ.
ευρώ που θα συνεισφέρει το
EFSF για το PSI. Μ ε το ποσό αυ
τό μπορεί να καλυφθεί τυχόν με
γαλύτερο έλλειμμα.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζεΞ θα κληθούν να καταγρά
ψουν ζημίεε σε ôpous καθαρήε
παρούσαε αξία5 (NPV) κατά τι υψηλότερεε από περίπου 70%
που υπολογίζονται αυτή τη στιγ
μή. Αλλωστε, στη δανειακή σύμ
βαση με το EFSF για τα 30 δισ. ευ
ρώ (που είναι vôpos του κράτουε
πλέον) προβλέπεται ότι τα ομό
λογα του EFSF θα καλύψουν το
15% των παλαιών ελληνικών ο
μολόγων. Συνεπώε, είναι αμφί
βολο εάν θα δεχθούν κάτι τέτοιο.
Πέραν αυτών, κρίσιμα ζητήματα
για το αυριανό Eurogroup είναι:
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Δημόσια πρόταση
προς τους ιδιώτες
για το ρθι

Ψηφίζουν τη νέα δανειακή
σύμβαση οι άλλες χώρες
της Ευρωζώνης (στις 27
του μήνα η Γερμανία)
Η Ελλάδα ολοκληρώνει
τις «προαπαιτούμενες
δράσεις» για το νέο
πρόγραμμα

Ο

Μέσα Μαρτίου — Q

5 Μαρτίου
Τελειώνει ο χρόνος
συγκέντρωσης
των προσφορών
για το PSI. Πιθανή
ενεργοποίηση των CACs

Ολοκληρώνεται
η ανταλλαγή των ελληνικών
ομολόγων
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

1. Η έκθεση βιωσιμότητα5 του
ελληνικού χρέουε (ϋβΑ) που
καταρτίζει το Διεθνέ5 Ν ομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και χρη
σιμοποιείται ω5 βάση για τη λή
ψη αποφάσεων αναφορικά με τα
προγράμματα χρηματοδότησηε
τηβ Ελλάδα5. Για να καταρτιστεί
το ϋ δΑ θα πρέπει η Κομισιόν και
το Διεθνέ5 Νομισματικό Ταμείο
να καταλήξουν σε κοινέ3 εκτι
μ ή σ ε ι για την ύφεση και το έλ
λειμμα. Μ έχρι πρόσφατα, υ
πήρχε απόκλιση στιε εκτιμή σει
των δύο, με το ΔΝΤ να εκτιμά ό
τι το χρέοε θα μειωθεί στο 127%
του ΑΕΠ το 2020 και την Κομι
σιόν να το βλέπει σε 124% του

ΑΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΝΤ
έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί
να δεχθεί ένα πρόγραμμα που θα
οδηγεί σε χρέθ5 μεγαλύτερο
του 122% του ΑΕΠ στο τέλοε τηε
ΙΟετίαε.
2. Το εάν τελικά θα συμμετάσχει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) στην αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού χρέουε. Και εάν ναι
(που είναι το πιο πιθανό), με ποιο
τρόπο. Η συμμετοχή τηε ΕΚΤ στο
«κούρεμα» του χρέουε θα μπο
ρούσε να δημιουργήσει όφελοβ
για το πρόγραμμα χρηματοδό
τ η σ ή τηε Ελλάδαε έωε και 13
δισ. ευρώ και θα αποφασιστεί με
τά το Εωτ^τουρ.

ενόε σχεδίου εξόδου από την κρίση, υπογράμμισε ο αναπληρωτήε διευθύνων σύμβουλοε τηε Eurobank, καθηγητή5
Νικόλαο5 Καραμούζηε, μιλώνταε σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ. «Η
χώρα χρειάζεται να αποκτήσει τον δικό τηε βηματισμό, δη
λαδή μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξηε, που θα αξιοποιεί και υλοποιεί τη νέα συμφωνία με την τρόικα, μετατρέποντά3 την σε ευκαιρία και προοπτική, που θα στηρίζεται
στην αναβάθμιση των θεσμών, στον ριζικό εκσυγχρονισμό
του ευρύτερου δημόσιου το
μέα, στη βαθιά μεταρρύθμιση
των πυλώνων του κοινωνικού
«Η χώρα χρειάζε
μισθού, στο άνοιγμα των α
γορών, στην οικονομική ε- ται να αποκτήσει
ξωστρέφεια και στΐ5 ιδιωτικέε
τον δικό της
και δημόσιεε επενδύσει». Ο
\ κ. Καραμούζα υπογράμμισε βηματισμό».
την ανάγκη για ένα αναπτυ
ξιακό πρόγραμμα που θα αξιοποιεί τα δικά μαε συγκριτικά
| πλεονεκτήματα, σε κ λ ά δ ο ι όπωβ ο τουρισμό5, η ναυτιλία,
οι εναλλακτικέ5 πηγέε ενέργειαε, οι υποδομέε, οι μεταφορκέε
υπηρεσίεε, οι αγροτο-επιχειρήσειε, τα τρόφιμα και ποτά, οι
τραπεζικέβ υπηρεσίεε, τα φάρμακα, τα εξειδικευμένα βιο
μηχανικά προϊόντα.
«Ενα αναπτυξιακό πρόγραμμα που αξιοποιεί αποτελεσματικά
τουβ υφ ιστάμενοί πόρου3 του ΕΣΠΑ, αλλά και νέου$ πόρου5
που μπορεί να προκόψουν από τη διαμόρφωση ενό5 νέου Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξή και Ανασυγκρότησή, για την
περιφέρεια τηε Ευρώ πη, που οφείλουμε να διαπραγματευ
τούμε». «Η φυγή προ5 τα εμπρό5», τόνισε ο αναπληρωτήβ διευθύνων σύμβουλοε τηε Ευτούαιήτ, «απαιτεί να πνεύσει στη
χώρα ένα3 ισχυρόε άνεμο5 οικονομική5 ελευθερία5 και επ
χειρηματικότητα3, μακριά από τον κρατισμό και την εσω
στρέφεια, ένα δημιουργικό σοκ αναβάθμισή των θεσμών και
ευρύτατων και βιώσιμων μεταρρυθμίσεων, που θα αναμορ
φώσουν ριζικά τη χώρα, θα βελτιώσουν τιβ παραγωγικέε τηε
δυνατότητε5 και τΐ3 κοινωνικέε ευκαιρίεε, και θα αναβαθμί
σουν τα κοινωνικά και παραγωγικά πρότυπα».
I
I

«Κ λειδί, η ευελιξία
στην αγορά εργασίας»
I
I

|

Spiegel: Το Plan Β περιλαμβάνει χρεοκοπία εντός της Ευρωζώνης
Η χρεοκοπία evros Ευρω ζώ νη εί
να ι, σύμφωνα με το τελευταίο
τεύχο5 του περιοδικού Spiegel,
το Plan Β για την Ελλάδα, το ο
ποίο αναζητούν διακαώε Βρυξέλλεε και Βερολίνο. «Ακόμη εί
ναι ασαφέε πότε θα βρουν το
κουράγιο να προχωρήσουν στο
αναπόφευκτο βήμα, ωστόσο οι
εμπλεκόμενοι προσπαθούν να
σκεφτούν nebs θα δικαιολογηθεί
στο εσωτερικό και στο εξωτε
ρικό η απόκλιση από τη ν τρέ
χουσα πορεία» επισημαίνει η ε
πιθεώρηση.
«Αν καταρρεύσει η Ελλάδα,
δεν πρέπει να συμβεί αυτό εξαιτία5 m s Γερμανία5», ανέφε
ρε την περασμένη Παρασκευή
σε σύνοδο των εκπροσώπων του
κόμματόε του ο unoupYös Οι
κονομικώ ν Βόλφγκανγκ Σόι
μπλε. Το περιοδικό γράφει ότι οι
«διασώστεε» ra s Ελλάδαε έ
χουν βυθιστεί σε ένα δίλημμα
xeopis λύση. Α ν συνεχίσουν τη
σημερινή πολιτική, δεν πρόπται να βγει από την κρίση η
χώρα. Αν πιέσουν την Ελλάδα να
εγκαταλείψει το ευρώ, τότε ελ-

«Αν καταρρεύσει η Ελλάδα, δεν πρέπει να συμβεί αυτό εξαιιίας της
Γερμανίας», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

λοχεύουν κίνδυνοι για ολόκλη
ρο το ενιαίο νόμισμα.
«Οι ηγέτε$ στη Γερμανία είναι
απελπισμένοι. Διαισθάνονται ό

τι το δημόσιο αίσθημα τάσσεται
κατά ενόε νέου πακέτου βοήθειαε
προβ την Ελλάδα. Γνωρίζουν ό
μοιε ταυτόχρονα ότι ενδεχόμενη
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Την ανάγκη φυγήβ προ3 τα εμπρό5 μέσω τηε διαμόρφωσηβ

Κατατίθεται στη Βουλή
το νομοσχέδιο για
τις ρήτρες συλλογικής
δράσης (ζΑξθ)

Τέλος Φεβρουάριου

.

| Ν . Καραμοΰζης:
Ολοκληρωμ^νθτΤτχέδιο
εζό δ ο υ α ύ ό χπν'κρίση
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Ελλάδας χωρίς να αυξήσει το νέο πακέτο βοήθειας
καί Σ Ω Τ Η Ρ Η Ν ΙΚ Α

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

χρεοκοπία θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα ρίσκα. Το Spiegel
προειδοποιεί ότι μία κατάρρευ
ση m s ελληνικήε οικονομίαε θα
είχε επιπτώσειε και στον ευρω
παϊκό τραπεζικό τομέα. Γερμα
νικά και γαλλικά χρηματοπι
στωτικά ινστιτούτα θα έπρεπε να
διαγράψουν οριστικά όχι μόνο
τα ελληνικά ομόλογα αλλά και τα
πολυάριθμα δάνεια που έχει
λάβει ο ελληνικό5 ιδιωτικόε τομέα5. Για xis γερμανικέε τράπεζε5 το köctcos υπολογίζεται σε 14
δισ. ευρώ, για n s γαλλικέε σε 35
δισ. ευρώ. Στη χειρότερη περί
πτωση η γερμανική κυβέρνηση
θα μπορούσε να χάσει δεκάδεε
δισεκατομμύρια ευρώ. Μ ε έ
να ν πρόχειρο υπολογισμό, τον
οποίο έχει εκπονήσει το Ινστι
τούτο Ifo, το köotos m s ελληvirais χρεοκοπίαε θα μπορούσε
να φτάσει για tous Γερμανοΰ5
φ ορ ο λο γο ύ μ ενο ι στα 119 δισ.
ευρώ, δηλαδή 1.450 ευρώ για κά
θε Γερμανό.
Ετσι, μία είναι η εφικτή, πλην
όμαΐ5 ακριβή, στρατηγική: η
χρεοκοπία εντόε m s Ευρωζώ-

vns. Μ ε αυτό τον τρόπο θα μπο
ρούσε να πέσει το δυσθεώρητο
ελληνικό xp0os σε ανεκτά επί
πεδα, εξέλιξη που θα επέτρεπε
μία νέα οικονομική και πολιτι
κ ή αφετηρία για τη ν Ελλάδα.
Οπερ σημαίνει δομικέε αλλαγέε
και μία στρατηγική ανάπτυξηε
για τη βιομηχανία και τον τομέα
των υπηρεσιών. Το Spiegel ση
μειώνει ότι ακόμη και αν εγκριθεί στα τέλη Φεβρουάριου
το δεύτερο πακέτο για τη ν
Ελλάδα, η οργή είναι μεγάλη.
«Αν εκείνοι που πρέπει να υλο
ποιήσουν xis μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ει,
μπορούν ταυτόχρονα να ελπί
ζουν ότι θα λάβουν νέα πακέτα
βοήθειαε, τότε δεν θα γινόμασταν ποτέ μία ένωση σταθερόm ta s » , λέει ο ηγέτηε των Χριστιανοκοινωνιστών, Χορστ Ζέεχοφερ, ενώ ο Χριστιανοδημο
κ ρ ά τ η βουλευτή5, Βόλφγκανγκ
Μ πόσμπαχ, θεωρεί ότι η Ελλά
δα δεν έχει μέλλον στην Ευρώ
πη. «Δεν μπορώ να συναινέσω
σε ένα δεύτερο πακέτο», προα
ναγγέλλει στο περιοδικό.
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

|
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«Μια επιστροφή στη δραχμή θα ήταν χρυσωρυχείο για τΐ3
εξαγω γή^ επιχειρήσει, αλλά σαν Ελληνα5 δεν θα ήθελα να
δω τη χώρα μου να πηγαίνει 50 χρόνια πίσω. Δεν θέλω να
δω m κοινωνικέ5 αναταράξει που θα ακολουθήσουν. Πρώ
τα είμαι Ελληναβ και μετά επιχειρηματία5». Tis παραπάνω
δηλώ σει έκανε χθε5 ο κ. Ευάγγελθ5 Μυτιληναίοε, πρόεδρο3
του φερώνυμου ομίλου, μιλώντα5 στην τηλεόραση του
Bloomberg. Περιγράφοντα5 το πολύπλοκο και αβέβαιο πε
ριβάλλον στη χώρα, ο κ. Μυτιληναίοε υποστήριξε ότι «εάν
μπορείΞ να κάνεΐ5 δουλειέ5 στην Ελλάδα σήμερα, μπορείε
να κάνειε δουλειέ5 οπουδήποτε» και σε σχέση με το μισθολογικό koctcos, πρόσθεσε: «Κανεί5 δεν θέλει χαμηλότερα τουβ
μισθούε. Ολοι το σημειώνουμε αυτό. Το βασικό είναι το nebs
λειτουργεί η αγορά εργασίαε και πόσο ευέλικτη είναι. Οι νέ
οι νόμοι δείχνουν npos αυτήν την κατεύθυνση». Σε πρόσφατη
παρουσίαση των προοπτικών του ομίλου σε εγ χώ ρ ιο ί και
διεθνείβ αναλυτέ3 ο κ. Μυτιληναίοε είχε υποστηρίξει τα εξή5: «Σε ένα περιβάλλον σαν κι αυτό και λαμβάνοντα5 υπόψη
το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, οποιαδήποτε πρόβλέψη είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένη. Φέτοβ, λοιπόν,
εμείε θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του 2011. Θα το θεωρήσουμε
εξαιρετική επιτυχία». Oncos υπογράμμισε ο κ. Μυτιληναίοε,
«το 2012 θα είναι μια χρονιά με σημαντικέε προκλήσειε. Νομίζω ότι έχουμε m δυνατότητεε, τόσο όσον αφορά τη γνώ
ση του αντικειμένου μαβ, όσο και τη ρευστότητα και m συνολικέε επ ιχ ειρ η μ α τία συνέργειεε και ευελιξίεβ, για να ε
πιτύχουμε και το 2012 αποτελέσματα, που θα έχουν μεγα
λύτερη αξία, απ’ ό, τι αν τα επιτυγχάναμε το 2011 ή οποια
δήποτε από τιε προηγούμενεε xpovi0s». Σημειώνεται ότι ο
κύκλοε εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΠΌΑ) για το
2011 θα διαμορφωθούν κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και 200 ε
κατ. ευρώ αντίστοιχα. Το 2011 ο κύκλοε εργασιών εκτιμάται ότι έφθασε το 1 δισ. ευρώ.
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Π ρ ος πώ ληση το σύνολο των μετοχών
του Δ η μ ο σ ίο υ σε Ε Υ Δ Α Π και ΕΥ Α Θ

Τα ΕΛΤΑ προκηρύσσουν Δημόσιο Μειοδοτικό Επαναληπτικό Δια
γωνισμό με σύστημα προσφοράς την ελεύθερη συμπλήρωση Τιμο
λογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 (παράγρ.ΙΔ και
4), του Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών και Κατασκευών Τεχνικών
Έργων ΕΛΤΑ και θυγατρικών αυτού εταιρειών, για το έργο “ Εργα
σ ίε ς θω ράκισης τεσσάρω ν (4) ιδιόκτητω ν καταστημάτω ν σ τη ν Α τ τι

Το σύνολο m s συμμετοχήε του

ττην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ εξετάζει
α πουλήσει το Ελληνικό Δημόιο. Αυτό διαφαίνεται από την αϊφαση m s AiunoupYuais Επι>on0s Αναδιαρθρώσεων και
ιοκρατικοποιήσεω ν (ΔΕΑΑ)
s 25ns Ιανουάριου 2012 που αη ή θ ηκε xQzs στη Διαύγεια,
ιφωνα με απόφαση στην οα ορίζονται οι νομικοί και τεκοί σύμβουλοι του Δημοσίου
μια σειρά αποκρατικοποιή-ν, για xis ιδιω τικοποιήσει
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ και
9, πλέον εξετάζεται η πώλητου συνόλου των μετοχών που
έχει το Ελληνικό Δημόσιο. Μέi πριν, το πρόγραμμα αποατικοποιήσεων περιελάμβατην πώληση μέρου5 m s συμτοχήβ του Δημοσίου eras προταφερόμενεβ επ ιχειρ ή σ ει ειρειών. Για την περίπτωση
s ΔΕΗ, στην οποία επίσηε ο(ονται σύμβουλοι, η απόφαση
υφ έρει γενικόλογα ότι εξετάται η «περαιτέρω αποκρατικοοίηση m s εταιρεία5».
Ειδικότερα, με την απόφαση
ns ΔΕΑΑ, ορίζονται cos νέοι
σύμβουλοι στο πρόγραμμα αποτρατικοποιήσεων οι εξή3:

- ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ: xsxvucös σύμßouXos «Hyder Consulting UK
Ltd», νομικό5 σύμβουλθ5 επί θε
μάτων διενούε δικαίου «Allen &
Query LLP» και νομικό5 σύμßouXos επί θεμάτων εθνικού δι
καίου η εταιρεία «Ποταμίου - ΒέKpns - Μπέρσηε - Παπαδιαμάντη5

Μέχρι πρότινος το
πρόγραμμα αποκρατι
κοποιήσεων περιελάμβανε την πώληση
μέρους της συμμετο
χής του Δημοσίου.
- Παπασταύρου - Παπαρρηγόπουλθ5 - Ιωάννου».
- Καζίνο Πάρνηθας: τεχνικόε
σύμβουλοε η κοινοπραξία «Kantor
Management» - «Η2 Gambling
Capital, vopiKös σύμβουλο5 επί θε
μάτων διεθνούε και εθνικού δι
καίου η κοινοπραξία «X. &Σ. Δημητρίου & Συνεργάτεε» - «Δ. Ν.
Τζουγανάτο3 & Συνεργάτε5».
- ΟΛΠ, ΟΛΘ, Περιφερειακοί Λι
μένες: τεχνικόβ σύμβουλοε η

«HPC Ham burg POrt Consul-

ting», νομικόε σύμβουλθ3 επί θε
μάτων διεθνούε δικαίου «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP»
και νομικόε σύμβουλοε επί θε
μάτων εθνικού δικαίου η «Αλε
ξίου - Κοσμόπουλοε Εταιρεία Δι
κηγόρων».
- ΕΛΤΑ: νομικόε σύμβουλοε ε
πί θεμάτων διεθνού5 και εθνικού
δικαίου η «KLC Δικηγορική Εται
ρεία».
- Περιφερειακά Αεροδρόμια: τεxviKôs σύμβουλοε η κοινοπραξία
«Lufthansa Consulting» - «Γρα
φείο Δοξιάδη A. Ε.» - «Alanna
Consulting Group», νομικόε σύμβουλθ5 επί θεμάτων εθνικού δι
καίου η κοινοπραξία «Γκολφινοπούλου - Χριστοδούλου - ΚαραYiàw ns Δικηγορική Εταιρεία» «Δρακόπουλοε - Βασαλάκηε Δι
κηγορική Εταιρεία», νομικό s σύμβουλοβ επί θεμάτων διεθνούε
δικαίου η «Norton Rose LLP».
- Κοίτασμα Ν. Καβάλας: τεχνι
κοί σύμβουλοι οι εταιρείεε
«Shaw Consultants Intl» και
«Poyry M anagem ent Consul
ting», νομικό s σύμβουλοε επί θε
μάτων εθνικού δικαίου η «Καρατζά και Συνεργάτε5» και επί
θεμάτων διεθνούε δικαίου η
«Dla Piper».

κή με κατασκευή αντιβανδαλιστικώ ν υαλοστασίω ν και εγκατάστα

” (Ταύρου, Καλλιθέας 3, Κ. Νέας
Σμύρνης και Κ. Ζωγράφου), προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη
μελέτη, 101.055,94 ευρώ (96.243,75 ευρώ για οικοδομικές εργασίες
και 4.812,19 ευρώ για απρόβλεπτα 5%).
0 ΦΠΑ βαρύνει τα ΕΛΤΑ και δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω
ποσό.
0 χρόνος για την πλήρη εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ανέρχεται
στις ογδό ντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογρα
φής της σύμβασης ανάθεσης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα ΕΛΤΑ.·
0 Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Μ α ρ τίο υ 2012, η μέρα Τρίτ
από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ
σφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (πρώην Δ/νση
Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Αιόλου 100, 3ος όροφος, Γραφείο
309), και από Επιτροπή που θα ορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, τά ξεω ς Α2, πρ ώ τη ς (1 ης) και δ ε ύ τε ρ η ς (2ης)
ε ν τ ό ς ν ο μ ο ύ σ τη ν κατηγορία τω ν οικοδομικώ ν, σύμφωνα με τον
Ν2940/2001.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, μπορούν να λάβουν μέρος στον Δια
γωνισμό εργολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις πού προβλέπονται από τις ισχύουσες κατά την ημέρα του Διαγωνισμού διατά
ξεις.
Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερομένους
εργολήπτες ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους από
τα Γραφεία της Δ/νσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (Αιόλου 100 3ος όροφος,
Γραφείο 304), με προηγούμενη καταβολή ποσού 30 ευρώ στο
Ταμείο του Κεντρικού Καταστήματος ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, ταμείο 15),
κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέχρι και
την Παρασκευή, 09/03/12.
Εγγύηση συμμετοχής 2 % του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας,
δηλ. 2.022 ευρώ.
ση θαλάμω ν και θυρώ ν ασ φ αλεία ς

Ορίστηκαν οι σύμβουλοι για: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Καζίνο Πάρνηθας, ΟΛΠ,
ΟΛΘ, ΕΛΤΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, περιφερειακά αεροδρόμια, Κοίτασμα Ν. Καβά
λας και Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους.
- Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.
Ε. (συμηεριλαμβάνονται οι παρα
χωρήσεις της Γέφυρας A. Ε. και Αττι
κής Οδού A. Ε.): τεχνικοί σύμ

βουλοι οι εταιρείεε «Steer Davies
& Gleeve» και «Δρόμοε Σύμβου
λοι Μελετητέ5», νομικόε σύμβουλθ5 επί θεμάτων εθνικού δι
καίου η ένωση εταιρειών «Τσιμπανούλ^ & Συνέταιροι» - «Ζέρμπερη5, Μαρκεζίνηε, Λάμπρου &
Συνεργάτεε» και νομικόβ σύμβουλοβ επί διεθνούε δικαίου
«SNR Denton».
- ΕΛΠΕ: νομικόs σύμβουλθ5 ε

πί θεμάτων διεθνούε και εθνικού5
δικαίου η «Baker & McKenzie».
- ΔΕΗ: νομικό5 σύμβουλοε ε
πί θεμάτων διεθνούε δικαίου η
«Shearm an Sterling LLP» και ε
πί εθνικού δικαίου η «ΚυριαKi6ns Γεωργόπουλοβ & Δανιόλοε H oa'ias Δ ικηγορική Εται
ρεία».
Οι συμβάσειε δεν έχουν υπο
γράφει με t o u s προαναφερόμεvous επιλεγμένου5 συμβούλου5,
καθώε το υπουργείο προτίθεται να διαπραγματευθεί το κόστοε τουε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΤΗΛ: 210 3353 281-385, ΈΑΧ:210 3245651.
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Τρίτη 14 Φεβρουάριου 2012

Η Κομισιόν αμφισβητεί
το άνοιγμα στην αγορά
τυχερών παιχνιδιών

ΕΝ ΣΥΝΤΟ Μ ΙΑ

Διόρθωση στη λίστα
οφειλετών για Elmec Sport
Σημαντικά λάθη εντοπίζονται στη λί

στα με tous λ η ξιπ ρ ό θ εσ μ ο ί οφειλέτεβ του Δημοσίου που έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο. Ενα από αυτά
αφορά στον επιχειρηματία Σαμ Φάιε,
ο onoios, όπωε αναγνωρίζει πλέον η
γενική γραμματεία φορολογικών και
τελωνειακών θεμάτων, δεν έχει ληξιπρόθεσμεε οφειλέε, éws την έκδο
ση των δικαστικών αποφάσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο
του υπουργείου Οικονομικών, η εταιρεία Elmec Sport (νυν
ΚΑΕ) έχει προσφύγει σε ένδικα μέσα και έχει εξοφλή
σει τα ποσά φορολογικών διαφορών που έχουν προκύψει, συμμορφούμενη με tis σχετικέ5 δικαστικέε αποφάσεΐ3, ενώ υπόλοιπεε φορολογικέ5 διαφορέ5 που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια δεν είναι άμεσα απαιτητέε npos εξόφληση, μέχρι την έκδοση τελεσίδικων
ή αμετάκλητων αποφάσεων από το Διοικητικό Εφετείο
κα το ΣτΕ αντίστοιχα. Οπωε τονίζεται στο σχετικό κεί
μενο του υπουργείου Οικονομικών, η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή 2,8 εκατ. ευρώ npos εξα
σφάλιση κάθε είδουε anaimems που θα προκύψει με νεότερεβ δικαστικέε αποφάσειε, η οποία υπερκαλύπτει τό
σο tis φορολογικέε διαφορέ5 όσο και tis προσαυξήσει
εκπρόθεσμη3 καταβολή5 υπέρ του Δημοσίου.

Π ρ όσ τ ψ ο 31.000 ευρώ ημερησίως εξαιτίας

της απαγόρευσης στα τυχερά - ψυχαγωγικά
^ου Β Α ΓΓ Ε Λ Η Μ Α Ν Δ Ρ Α Β Ε Λ Η

Τη στιγμή που το Δημόσιο ψάχνει

εναγώ νιοι έσοδα, ενεργό παρα
μένει το πρόστιμο ύψουε 31.000
ευρώ ημερησίωε που επιβλήθηκε
το 2008 στη χώρα μαε, εξαιτίαε
τηε απαγόρευσή των τεχνικώνψυχαγωγικών παιχνιδιών στην
Ελλάδα το 2002. Ειδικότερα, επι
στολή τηε Κομισιόν προε την
Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρο
νικώ ν
Π αχνιδιώ ν
Ελλάδοβ
(ΟΣΗΠΕ) αναφέρει ότι το πρό
στιμο παραμένει ενεργό, καθώε η
ίδια δεν έχει πειστεί ότι η ψήφι
ση του νόμου περί τυχερών παιγνίωντο2011 (ν. 4002/2011) έχει
άρει όλεε τΐ5 προϋποθέσει που ε
πέβαλαν τιε συγκεκριμένεε κυ
ρ ώ σ ει.
Ο νόμοε 4002 που ψηφίστηκε
)ν περασμένο Αύγουστο, εκτόβ
των ρυθμίσεων που επιφέρει
στην αγορά τυχερών παιγνίων,
ρυθμίζει και τα τεχνικά παίγνια,
καταργώνταε σχεδόν το σύνολο
των διατάξεων του ν. 3037/2002
μέσω του οποίου η ελληνική πο
λιτεία, εκτόε από τα «φρουτάκια»,
κατήργησε και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια π. χ. «ρααηαη»
κ. λπ. Για τον νόμο αυτό, η χώρα
καταδικάστηκε το 2005 και για τη
μη συμμόρφωσή τηε, το Ευρω
παϊκό Δικαστήριο επέβαλε το
2008 πρόστιμο ύψουβ 31.000 ευ
ρώ ημερησίωε συν την καταβο
λή εφάπαξ προστίμου ύψουβ 2 εκατ. ευρώ. «Η υπόθεση των κυ
ρώσεων 0-109/08 για τη μη συμ
μόρφωση τηε χώραε ωε προε
την υπόθεση 0-65/05 είναι ακό

μη ενεργή», σημειώνει το στέλεχοε τηβ Επιτροπήε Μπάθ) Θ οΛ α,
στην επιστολή του προ3 την
ΟΣΗΠΕ που φέρει ημερομηνία 7
Φεβρουάριου 2012.
Η ελληνική πλευρά επιδιώκει,
μετά και την ψήφιση του ν. 4002
τον περασμένο Αύγουστο, την άρ
ση τηε επιβολήβ προστίμου για

Μεγάλης σημασίας
για τον ΟΠΑΠ, ενόψει
της ιδιωτικοποίησής
του, είναι η λειτουργία
των 16.500
παιχνιδομηχανών.
την απαγόρευση των τεχνικών
παιγνίων που έχει κοστίσει μέχρι
σήμερα στο Δημόσιο κάτι λιγό
τερο από 34 εκατ. ευρώ. Η Κομι
σιόν το διαπραγματεύεται, αλλά
διστάζει να άρει την κύρωση, καθώε παρουσιάζεται μια «γκρίζα»
ζώ νη. Συγκεκριμένα ο νόμο3
4002/2011 αίρει όλε3 τιε απαγο
ρ ε ύ σ ε ι στα μηχανικά και ηλεκτρομηχανικά τεχνικά παίγνια, αλ
λά διατηρεί κάποιεε προϋποθέσει
για τη λειτουργία των ηλεκτρο
νικών τεχνικών και ψυχαγωγικών
παιγνίων.
Επειδή οι συγκεκριμένεε παιγνιομηχανέ3 μετατρέπονται εύ
κολα σε τυχερά παίγνια, ο νέθ3 νόμοε απαιτεί για τη λειτουργία του3
πιστοποίηση. Αρμόδΐ03 φορέαε
για να παράσχει τΐ3 συγκεκριμένεε π ιστοπ οιή σει είναι η Επι-

τροπή Ελέγχου και Εποπτείαε των
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) η οποία όμωε α
κόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί
στην πράξη.
Σαν συνέπεια, έναε εισαγωγέas δεν μπορεί να εισάγει τη συ
γκεκριμένη κατηγορία αγαθών, εk io s και αν διαθέτει πιστοποίηση
από φορέα αναγνωρισμένο σε
κράτοε-μέλοε m s Ε. Ε. Αυτό συνιστά βασικό σημείο διαπραγ
μ ά τευσή m s ελληνικήε πλευράε,
η οποία, μάλιστα, υπόσχεται ότι
μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ενεργο
ποιηθεί η ΕΕΕΠ.
Προε το παρόν η ΕΕΕΠ επιχει
ρεί να λύσει το πρόβλημα του κα
νονισμού λειτουργίαε των τυχε
ρών παιγνιομηχανών (VLTs). Η
Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή
με τον σύμβουλο του ελληνικού
Δημοσίου (GLI) για την επίλυση
του θέματοε των VLTs, που είναι
ui|iicrcns σημασίαε, ενόψει και
m s ιδιω τικοποίησα του ΟΠΑΠ.
Το Δημόσιο έχει κάθε λόγο να λει
τουργήσουν τα 16.500 VLTs από
τον ΟΠΑΠ, αφενό3 μεν για να πε
ριοριστεί ο παράνομοε τζόγοε, α
φετέρου δε για να κεφαλαιοποιήσει αξίεε ο οργανισμόβ ενόψει
τ α ιδιωτικοποίησή3 του.
Σύμφωνα με αξιόπιστε3 πηγέ3,
ο νέοβ κανονισμόε λειτουργία3
των VLTs θα είναι έτοιμοε μέσα
στον Μάρτιο. Μέχρι τότε ο ΟΠΑΠ
θα πρέπει να έχει επιλέξει τον τε
χνολογικό ή τ ο α τεχνολογικού3
εταίροα του στη συγκεκριμένη α
γορά και επιπλέον να λύσει το ζή
τημα τ α α νά π τυ ξα του νέου δι
κτύου των μίνι καζίνο που θα δη
μιουργήσει (gaming halls).

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει, μετά και ιην ψήφιση νόμου τον Αύ
γουστο του 2011, την άρση της επιβολής προστίμου για την απαγό
ρευση των τεχνικών παιγνίων που έχει κοστίσει μέχρι σήμερα περί
που 34 εκατ. ευρώ.

Εμμεση είσοδος μέσω θυγατρικών
Μπορεί κάποιοι μεγάλοι διαδι
κτυακό! πόροχοι τυχερών παιγνίων ν’ αποσύρθηκαν από
την ελληνική αγορά, όπως η
ΐΑη1)ΓθΙ<θ5, λόγω των περιορι
σμών που θέτει το νέο ρυθμι
στικό πλαίσιο, κάποιοι όμως ε 
πιχειρούν να εισέλθουν έμμε
σα. Ετσι, αρκετοί μεγάλοι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών
παιγνίων εισέρχονται στη χώ
ρα μας μέσω θυγατρικών τους
εταιρειών. Βασικός στόχος
τους είναι ν’ αποφύγουν την
αναδρομική διετή φορολόγη
σα που επέβαλε το υπουργείο
Οικονομικών στο τέλος του
περασμένου έτους. Από τους

24 παρόχους, που υπέβαλαν
τα χαρτιά τους για νομιμοποί
ηση δραστηριοτήτων, σχεδόν
το σύνολό τους δεν παρουσιά
ζει παρελθούσα δραστηριότη
τα. Ωστόσο, πίσω από αυτούς
κρύβονται μεγάλοι πόροχοι,
όπως η Βννίη, που εισέρχεται
πλέον στην ελληνική αγορά
μέσω θυγατρικής της στη Γαλ
λία. Επίσης, ορισμένοι από
τους παρόχους που θέλουν να
συμμετάσχουν στην επικείμε
νη αδειοδότηση διαδικτυακών
τυχερών παιχνιδιών στην
Ελλάδα και έχουν έδρα στο ε 
ξωτερικό, κρύβονται εγχώριοι
επιχειρηματίες.

Ο ι προτάσεις των ακτοπλόων για έξοδο του κλάδου από την κρίση
Του Ν ΙΚ Ο Υ Μ Π Α Ρ Δ Ο Υ Ν ΙΑ

Την προώθηση σημαντικών αλ

λαγών στο θεσμικό πλαίσιο των
εσωτερικών θαλάσσιων μετα
φορών ζητούν οι ακτοπλοίκέε εταιρείεβ, προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργα
λεία αντιμετώ πισή τη5 κρίσηε
που έχει οδηγήσει αρκετέε εταιρείεε, κυρίωε μικρέβ, στα όρια τηε
πτώχευσηε. Στελέχη των εται
ρειών υποστηρίζουν ότι θα πρέ
πει το συντομότερο δυνατόν το
κράτοε να αλλάξει το Π .Δ .
177/1974 σχετικά με τΐ5 οργανικέβ σ υνθέσει και να καταργηθεί
η υποχρεωτική δεκάμηνη δρο
μολόγηση, που αποτελεί αιμορ
ραγία για τιε εταιρείεε.

Η σύνθεση πληρώματος

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΝΕΕ) ζητεί κατάργηση της δεκάμηνης υποχρεωτικής απασχόλησης των
πλοίων, που θα φέρει μειώσεις στο κόστος, καθώς και αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με κύκλουε του Συν
δέσμου Επιχειρήσεων Επιβατη
γού Ναυτιλίαε (ΣΕΕΝ), το Ναυτι
κό Επιμελητήριο Ελλάδαε (ΝΕΕ)
-στην πρόταση που έχει υποβάι στην αρμόδια διακομματική
Επιτροπή, η οποία εξετάζει τα ζη
τήματα ακτοπλοΐαε και τιε αλλαγέ3 που πρέπει να γίνουν- συ
νηγορεί για τιε Θέσεΐ3 των α
κτοπλόων «0)3 τιε μοναδικέε που
μπορούν να βγάλουν τον κλάδο
από την κρίση».
Στην ακτοπλοΐα, σήμερα, α

πασχολούνται περί τουβ 8.000
ναυτικούε, όλων των ειδικοτήτων
με αμοιβέε (με τΐ5 ασφαλιστικέε
εισφορέε) που ξεκινούν από
3.000 ευρώ για τα κατώτερα
πληρώματα και φθάνουν στιε
7.000 ευρώ για αξιωματικού ε Α'
τάξεωε. «Η σύνθεση στα ακτο
πλοϊκά πλοία καθορίζεται με βά
ση το Π.Δ. 177/1974 το όποιο συ
μπεριλαμβάνει στη σύνθεση
πληρώματοε και το ξενοδοχεια
κό προσωπικό. Η συγκεκριμένη

ρύθμιση είναι σε διάσταση με τη
διεθνή σύμβαση STCW την οποία
έχει κυρώσει η Ελλάδα και η ο
ποία προβλέπει ασφαλή σύνθε
ση πληρώματοε μόνο για ναυτικούε με αντικείμενο εργασία5
tous στη γέφυρα και στο μηχα
νοστάσιο», αναφέρεται στην
πρόταση του ΝΕΕ.
Οι ακτοπλόοι υποστηρίζουν ό
τι με βάση την υπάρχουσα νο
μοθεσία σε ένα σκάφο3 που εκτελεί δρομολόγια eras Κυκλάδεε

απασχολούνται 72 ναυτικοί εκ
των οποίων μόνο το 40% καλύπτει
ανάγκεε λειτουργίαε του σκάφου3. Οι υπόλοιποι ναυτικοί είναι
στον τομέα παροχή5 υπηρεσιών
και «σε πλήρη σύνθεση χρειάζο
νται μόνο του5 θερινούβ μήνεε».

Η δεκάμηνη δρομολόγηση
Εάν δεν ίσχυε η υποχρεωτική
δεκάμηνη δρομολόγηση, ένα τα
χύπλοο θα μπορούσε να μειώσει
το εργασιακό κόστοε κατά

52,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσο
στό στα συμβατικά θα μειωνόταν
κατά 34,5%. Στην πρόταση του
ΝΕΕ σημειώνεται ότι η κατάρ
γηση Tns δεκάμηνηε υποχρεωτικήβ δ ρ ο μ ο λ ό γη σ ή σε συν
δυασμό με την αλλαγή του νόμου
για tis οργανικέε σ υ ν θ έσ ει θα
μπορούσαν να φέρουν σημα
ντικά οικονομικά οφέλη otis εταιρείε5 αλλά και crcous επιβάτε5,
οι οποίοι θα μπορούσαν να α
πολαμβάνουν μειωμένα εισιτήρια
κατά 11,2% στα ταχύπλοα και πε
ρίπου 18,1% στα συμβατικά
πλοία. «Ο μέσο5 μισθό5 ναυτι
λιακού προσωπικού είναι m s
τάξηε των 3.572 ευρώ, ενώ του
ξενοδοχειακού
προσωπικού
3.272 ευρώ pnviaicos. Apa ο μέoos μισθ05 εργαζομένου στην α
κτοπλοΐα είναι 3.388 ευρώ. Συνεπώβ, η συνολική επιβάρυνση
του kóotous λόγω μισθοδοσίαε
για tous 8.000 απασχολούμε
ν ο ι στην ακτοπλοΐα είναι 27,1
εκατ. ευρώ τον μήνα, δηλαδή 271
εκατ. ευρώ για τη δεκάμηνη σεζόν. Κατάργηση Tns δ εκ ά μ η να
α π α σ χό λησ ή των πλοίων θα
φέρει μειώσειε στο κόστοε» α
ναφέρθηκε στην «Κ».
Από την πλευρά tous οι ναυτεργάτεε απορρίπτουν κάθε συ
ζήτηση για θέματα συνθέσεων
και απασχόλησηε.

Περιορισμένες οι επιπτώσεις από
την πυρκαγιά σε κτίριο της Sprider Stores
Τη ς Μ Α ΙΡ Η Σ Λ Ε Μ Π Ε Σ Η

Περιορισμένες οικονομικέβ επι-

πτώσειε εκτιμάται ότι θα έχει η
πυρκαγιά που ξέσπασε χθε5 κα. tis πρώτεε πρωινέβ ώρε5 στο
κτίριο γραφείων και eras αποθήκεε Tns Sprider Stores στην
Ανθούσα. Ο όμιλοε ενημέρωσε
χθεε ότι οι ζημιέε στο κτίριο εί
ναι εκτεταμένεε, ωστόσο, σύμ
φωνα με πληροφορίε3, αφορούν
Kupicos στα αποθέματα Tns αλυσίδαε που είναι πλήρωε ασφαλι
σμένα. Σημειώνεται ότι η Sprider
ενοικιάζει το συγκεκριμένο κτί
ριο, όπου βρίσκονται οι αποθήκεε και τα γραφεία m s , ενώ η ε
ταιρεία έχει καταστεί στόχοε ε
μπρηστικών επιθέσεων και στο
παρελθόν. Συγκεκριμένα, δύο
καταστήματά Tns είχαν καεί ολοσχερώ5, στη Λυκόβρυση τον
Ιούνιο του 2008 και στη Δάφνη
τον Μάρτιο του 2009, ενώ οι αποθήκεε Tns εταιρεία3 στον Αλιμο είχαν επίσηε καεί τον Ιούνιο
του 2004.

Ομαλά πάντωε συνεχίζεται σή
μερα η λειτουργία του δικτύου
των 85 εγχώριων καταστημά
των τηε, καθώε η διοίκηση τηε
δρπάθΓ εντείνει τιε προσπάθειέβ

Οι ζημιές σια γραφεία
και τις αποθήκες
στην Ανθούσα είναι
εκτεταμένες, ωστόσο
τα αποθέματα
της αλυσίδας είναι
πλήρως ασφαλισμένα.
τηε για την αντιμετώπιση τη3 ραγδαίαε κάμψηε των καταναλωτι
κών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό,
ο εξορθολογισμόε του δικτύου εντ03 κι εκτ05 συνόρων παραμέ
νει η βασική προτεραιότητα και
για το 2012. Μέσα στη χρονιά που
πέρασε, η αλυσίδα έκλεισε 5 κα
ταστήματά τηε, 4 στην Ελλάδα

και 1 στη Βουλγαρία, συνεκτιpcim as παράγοντεε ónois η ύ
φεση αλλά και η αδυναμία επα
ναδιαπραγμάτευσή του úipous
του μισθώματο5 σε κάποια κα
ταστήματα. Στην παρούσα φάση,
η προσοχή στρέφεται crus αγορέε
του εξωτερικού όπου η εισηγμέ
νη έχει παρουσία ήδη σε Ρουμα
νία και Βουλγαρία όπου λει
τουργούν 24 σημεία και πρόκει
ται να αξιολογηθούν οι επιδόσειε
tous , μη αποκλείοντα5 την πι
θανότητα τερματισμού Tns λειToupYias μη αποτελεσματικών
σημείων. Θετικότερα εξελίσσο
νται οι πωλήσεΐ5 στην Κύπρο, ό
που λειτουργούν δύο καταστή
ματα Sprider, ενώ στην παρού
σα φάση δεν υπάρχει σχεδιασμόε
για περαιτέρω διεύρυνση του
δικτύου καταστημάτων.
Σε ό,τι αφορά την εικόνα Tns
εισηγμένηε, σύμφωνα με πληροφορίεε οι πωλήσειε Tns το
2011 παρουσίασαν κάμψη m s τάξεω5 του 15% σε σχέση με το
2010, αντανακλώντα5 την κακή

Την παρα
χώρηση τριών
καταφυγίων του
ριστικών σκαφών,
συνολικής δυνα
μικότητας 212 θέ
σεων ελλιμενισμού, για 33 χρό
νια αποφάσισε ο
υφυπουργός Πο
λιτισμού και Του
ρισμού, Πέτρος
Αλιβιζάτος, έναντι
ανταλλάγματος.
Ειδικότερα, παραχωρείται στην ε 
ταιρεία Med Sea
Health Α.Ε. κατα
φύγιο 81 θέσεων
ελλιμενισμού
στην περιοχή Κά
νιστρο Κασσάν
δρας Χαλκιδικής,
στο Δημοτικό Λι
μενικό Ταμείο Ίου
καταφύγιο 51 θέ
σεων στην Ανάφη
και στην εταιρεία
Τρίτων ΕΠΕ κατα
φύγιο σκαφών 80
θέσεων στην Πά
χη Μεγάρων.

Τουρισμός
και γαστρονομία
Αύριο και την Πέμπτη θα πραγ

ματοποιηθεί σε ξενοδοχείο τη$
Αθήναε το 8ο συνέδριο τηε σειράε
ΙΜΙΘ με θέμα Τουρισμόε και Γα
στρονομία στο προσκήνιο. Ομιλητέε και συμμετέχοντεε στο φε
τινό ΙΜΙΩ θα διερευνήσουν τρό
πουβ και πρακτικέε για τον σχε
δίασμά και την προώθηση νέων
τουριστικών προϊόντων, τα οποία
θα αναδείξουν τη γαστρονομική
κληρονομιά κάθε τόπου και τα
προϊόντα του, προσελκύονταε πα
ράλληλα π ε ρ ισ σ ό τερ ο ί και «ποι
ο τικ ό τερ ο ι» τουρίστεε. Να ση
μειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ση
μειώνεται αυξανόμενο ενδιαφέ
ρον για ταξιδιωτικέε εμπειρίε5
που σχετίζονται με τη γαστρονο
μία και τα τοπικά προϊόντα.
Το συνέδριο διοργανώνεται υπό
την αιγίδα του Ελληνικού Οργα
νισμού Τουρισμού, τηβ Εταιρείαε
Ανάπτυξηε και Τουριστικήε Προβολήε Αθηνών, του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχει
ρήσεων και του Ξενοδοχειακού Επι
μελητηρίου.

Ανοδικά οι διαδικιυακές
πω λήσειςτης Ηλεκτρονικής
Η ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση των καταναλωτών για

αγορέε μέσω Ιντερνετ έχει επιδράσει θετικά στην ανά
πτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματοε τη5 Ηλεκτρονικήε, το οποίο την τελευταία τριετία καταγράφει σταδια
κή άνοδο. Πέρυσι, η άνοδοε ήταν κατά πολύ μεγαλύτε
ρη καθώε η ανάγκη των καταναλωτών για φθηνότερεε αγορέε λόγω κρίσηε ευνόησε τιε ηλεκτρονικέε πωλήσειε.
Ετσι, το 2011 η αύξηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη5
εταιρεία5 ήταν περίπου 65%, ενώ η αναμενόμενη άνοδοε
για το 2012 είναι κοντά στο 25%, παρά το γεγονόε ότι η
συνολική αγορά των ηλεκτρικών συσκευών αναμένεται
να είναι πτωτική. Οπωβ αναφέρει στέλεχοε τη$ διοίκησηε
τη3 εισηγμένηε, το ηλεκτρονικό τηε κατάστημα αποτε
λεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίαε με τον κατα
ναλωτή και λειτουργεί συμπληρωματικά των φυσικών κα
ταστημάτων, καθώ5 εκεί προβάλλονται πληροφορίεε
για τα προϊόντα και τΐ5 προσφορέ3 και στη συνέχεια α
πευθύνονται στο φυσικό κατάστημα για την αγορά του.
θ. ΛΙΑΚ0ΠΟΥΛΟΥ

Επενδύει 100 εκατ. ευρώ
η ΑΒ Βασιλόπουλος το 12
Επενδύσεις ύψουε 100 εκατ. ευρώ προγραμματίζει για τι

Η εισηγμένη εταιρεία παρουσιάζει κάμψη πωλήσεων της τάξεως του
15% το 2011, σε σχέση με το 2010, και δρομολογεί περαιτέρω μείωση
των καταστημάτων της.

εικόνα που επικρατεί συνολικά
στο εμπόριο. Υποτονικά φαίνεται
να εξελίσσεται και η περίοδοε
των εκπτώσεων από πλευράε εμπορικήε κ ίν η σ ή , παρά τιε γενναίε5 προσφορέ5 που αγγίζουν α
κόμη και το 80% σε συγκεκριμένεε κατηγορίε5 ειδών τηε
δρήάθΓ. Αξίζει να σημειωθεί ότι

σύμφωνα με εκπροσώπου του ε
μπορικού κόσμου, η αξία τηε αγορά5 ένδυσηε/υπόδησηε εκτιμάται ότι έχει συρρικνωθεί πε
ρίπου κατά 50% την τελευταία
πενταετία, αγγίζονταε σήμερα σε
αξία τα 3,5 δισ. ευρώ από 7 δισ.
ευρώ το 2007.
mlebesi@kathimerini.gr

2012 ο Ομιλοs ΑΒ Βασιλόπουλου. Οι επ εν δ ύ σ ει, όπω.
ανακοίνωσε χθεε η εταιρεία, θα εστιάζονται στο άνοιγμο
νέων σημείων πώλησηε, στην ανάπτυξη των πληρο
φοριακών συστημάτων m s εταιρείαε, στην επιθετική
πολιτική Ημών Ka0cos και στην περαιτέρω ανάπτυξη των
προϊόντων ιδιωτικήε ετικέταε.
Υπενθυμίζεται ότι το 2011 ο ΑΒ Βασιλόπουλοε προ
σέθεσε στο δίκτυό του 36 νέα σημεία π ώ λ η σ η , εκ των
οποίων τα 27 εταιρικά και τα 9 μέσω m s μεθόδου Tns
δικαιόχρησηε (franchising). Αξίζει να σημειωθεί ότι α
πό τα 27 νέα εταιρικά καταστήματα, τα 9 ανήκαν στην
εταιρεία Ατλάντικ, η οποία πτώχευσε. Στην ΑΒ απα
σχολούνται και οι 195 υπάλληλοι που προηγουμένου ερ
γάζονταν για την Ατλάντικ, με αναγνωρισμένο τον χρό
νο προϋπηρεσίαε tous στην εταιρεία, ενώ η ΑΒ συνέ
βαλε και στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων tous .
Σήμερα το δίκτυο του ΑΒ αριθμεί 251 καταστήματα και
η εταιρεία απασχολεί συνολικά 10.438 υπ αλλήλου.

