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Η WSJ αποκαλύπτει το παρασκήνιο του 2010: Μέρκελ προς Παπανδρέου

«Το Μντ ιμ ό ν ιο  γ ιρ έ π ιe i  ν α  π ο ν ά ε ι
Λ  /ώσίε κ(ι ν ε ι ς  ti> Jιο ς  ν ια  μ η ν  χ ο  Η ε Α ε ι»

> Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ο τότε πρωθυπουργός 
Γ. Παπανδρέου πέρασε δύσκολες ώρες στις διαπραγματεύσεις του στις Βρυξέλλες. 
Το ίδιο, βέβαια, συνέβη και στον Ευάγγ. Βενιζέλο αλλά και στον Αντ. Σαμαρά

Bloomberg: Η Αθήνα χρωστά 
πάρα πολλά για να την εγκαταλείψουν...

»  Αρθρο της Wall Street Journal 
με το διπλωματικό παρασκήνιο 
για το πώς έφθασε η Ελλάδα 
στο ΔΝΤ και το πρώτο Μνημόνιο

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

hsav@pegasus.gr1 Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το 
διπλωματικό παρασκήνιο της τε
λευταίας διετίας αποκαλύπτει σε 

χθεσινό της άρθρο η Wall Street Journal. 
«Ήταν σχεδόν μια αδύνατη αποστολή», 
υποστηρίζει γ ια  το πρώτο δάνειο προς την 
Ελλάδα ο π ρώην πρωθυπουργός, Γιώργος 
Παπανδρέου. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι 
όταν το 2010 ζήτησε από την καγκελάριο

1 Μέρκελ ευνοϊκότερους όρους για την ελ
ληνική οικονομία, εκείνη του απάντησε 
ότι το Μνημόνιο πρέπει να πονάει ώστε 
«κανείς άλλος να μην το θέλει».

Ο αρθρογράφος της W SJ υποστηρίζει 
ότι ουδείς διαφωνούσε για την ανάγκη 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά προ
σθέτει ότι το ΛΝΤ πρότεινε να δοθεί προ

τεραιότητα στις διαρθρω
τικές αλλαγές και οι περι
κοπές δαπανών να γίνουν 
σταδιακά ώστε να προστα
τευτεί η οικονομία . Το 
Βερολίνο, όμως, διαφώ
νησε, απαιτώντας οι διαρ
θρωτικές αλλαγές να προ
ωθηθούν παράλληλα με 
πρόγραμμα σκληρής λιτό
τητας, ώστε το δημοσιονο
μικό έλλειμμα να υποχω
ρήσει κάτω  από το 3% 
μέχρι το 2014.

Η ΣΥΗΤΑΓΗ »  Περιθώρια 
για στήριξη της ανάπτυξης 
δεν υπήρχαν ούτε δια της 
νομισματικής πολιτικής, 
λόγο της συμμετοχής της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη. 
Δ εν ήταν, άρα, δυνατό να 
εφαρμοστεί η «συνταγή» 
της υποτίμησης του νομί
σματος, που συνήθως προ
τείνει το ΔΝΤ ως αντίβαρο 
της ύφεσης που προκα- 
λούν τα μέτρα λιτότητας. 
Ακριβώς το ίδιο είχε συμ
βεί στις αρχές της δεκαε
τίας, όταν η Αργενττνή 
προσέφυγε στο ΔΝΤ, αλ
λά συνέχισε να διατηρεί 
σταθερή την ισοτιμία του 
νομίσματος της έναντι του 
δολαρίου. Τα αποτελέ
σματα είναι γνωστά...

Η κατάσταση μάλιστα 
στην Ελλάδα ήταν σαφώς 
χειρότερη, καθώς το πο

σοστό του δημοσίου χρέους στο ΑΕΠ ήταν 
εξαιρετικά υψηλό. Σύμφωνα πάντα με το 
δημοσίευμα, από την πρώτη στιγμή η εται
ρεία Lazard που είχε προσλάβει ο κ. Πα
πανδρέου ως σύμβουλο, πρότεινε την ανα
διάρθρωση του χρέους. Επικεφαλής του 
ΔΝΤ ήταν τότε ο Ντομινίκ Στρος-Καν, ο 
οποίος εμφανιζόταν ανοικτός σε μια τέτοια 
προοπτική. Δ εν ίσχυε, όμως, το ίδιο και 
γ ια  το Βερολίνο, με τον κ. Παπανδρέου να 
αποκαλύπτει ότι όταν έθεσε το θέμα στην 
Καγκελάριο Μέρκελ, αυτή του απάντησε 
ότι «κι εγώ θα ήθελα να μου 'κουρέψουν' 
το χρέος στο μισό».

ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΑΟ Την ά
νοιξη του 2011 η θέση αυτή άλλαξε, αλλά 
αυτό δεν συνέβη λόγο βελτίωσης του κλί
ματος έναντι της Ελλάδας. Όταν ο κ. Βε- 
νιζέλος ανέλαβε το υπουργείο Οικονομι
κών, τον Ιούνιο, στο πρώτο Eurogroup που 
έλαβε μέρος ζήτησε χαλάρωση του προ
γράμματος λιτότητας, αλλαγές στο σχέδιο 
αποκρατικοποιήσεων και χαρακτήρισε 
την κρίση στην Ελλάδα «ένα ευρωπαϊκό 
πρόβλημα». Η αντίδραση των άλλων υ
πουργών ήταν σφοδρή και ακολούθησε 
«σφυροκόπημα» του κ. Βενιζέλου μέχρι 
τις 2 το πρωί. Αποφασίστηκε να μην εκτα
μιευτεί η επόμενη δόση του δανείου προς 
την Ελλάδα, μέχρι να εφαρμοστούν νέα 
μέτρα λιτότητας. Ο κ. Βενιζέλος ζήτησε να 
μην ταυτιστεί η πρώτη παρουσία του στο 
Eurgroup με ένα «τέτοιο αρνητικό σήμα», 
προκαλώντας την έκρηξη του Ολλανδού 
υπουργού, Γιαν Κες ντε Γιάγκερ.

Ο κ. Βενιζέλος προσπάθησε εκ νέου να 
χαλαρώσουν οι όροι του Μνημονίου το 
Σεπτέμβριο, όταν οι εκπρόσωποι της τρό
ικας ζητούσαν απολύσεις δημοσίων υπαλ
λήλων. «Πρόκειται για πολιτικό ζήτημα» 
τους απάντησε και αυτοί... αποχώρησαν 
από τη χώρα και «πάγωσαν» την εκταμί- 
ευση της επόμενης δόσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γερμανός 
υπουργός, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έθετε 
ξεκάθαρο δίλημμα στον κ. Βενιζέλο. Σε 
κατ’ ιδίαν συνάντηση στο μπαρ του ξενο
δοχείου, πίνοντας ένα μπουκάλι κρασί, 
τον κάλεσε να «δράσει εάν επιθυμεί να 
παραμείνει στην Ευρωζώνη».

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ »  Το δίλημμα τέθη
κε ξεκάθαρα δημοσίως στον κ. Παπανδρέ
ου λίγες εβδομάδες αργότερα, στη Σύνοδο 
του G-20 στις Κάνες. Η Wall Street Journal 
υποστηρίζει ότι στο αεροπλάνο της επι
στροφής ο κ. Παπανδρέου έγειρε στο πα
ράθυρο για να κοιμηθεί, ενώ ο κ. Βενιζέλος 
ετοίμασε δήλωση αποποίησης του δημο
ψηφίσματος, την οποία διάβασε στους 
δημοσιογράφους μόλις προσγειώ θηκε 
στην Αθήνα, χω ρίς να ενημερώσει τον κ. 
Παπανδρέου. Τις επόμενες ημέρες, βου
λευτές της επιρροής Βενιζέλου απέσυραν 
τη στήριξη στην κυβέρνηση, προκαλώντας 
την πτώση της.

Διαπραγματευτικό χαρτί αξίας... μισού 
τρισ. δολ. κρατά η Αθήνα στο χέρι της 
σύμφωνα με το Bloomberg. Σε χθεσινό 
δημοσίευμα το πρακτορείο εκτιμά στα 
400 δισ. ευρώ τα δάνεια που οφείλει το 
ελληνικό δημόσιο προς ΔΝΤ, ΕΚΤ, 
κράτη της Ευρωζώνης και ιδώτες. «Με 
την Ελλάδα να  χρωστά ποσά αντίστοι
χα  του μεγέθους της οικονομίας της 
Ελβετίας, οι επιπτώσεις για τους φορο- 
λογουμένους στα υπόλοιπα κράτη- 
μέλη θα είναι καταστροφικές, εάν η 
χώρα αποχωρήσει από την Ευρωζώ
νη». Ο καθηγητής Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Τζον 
Γουιτάκερ, υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα 
έχει ισχυρά χαρτιά διαπραγμάτευσης 
για να πείσει τους δανειστές της να  χα 
λαρώσει η λιτότητα», καθώς όλοι φο
βούνται ότι η έξοδός της από την Ευ
ρωζώνη θα τους στοιχίσει σε χρήματα 
και πολιτικό κεφάλαιο».

ΟΦΕΙΛΕΣ »  Οι οφειλές του ελληνικού 
δημοσίου προς άλλα κράτη φτάνουν τα 
80 δισ. ευρώ. Η ΕΚΤ διαθέτει στο χαρ
τοφυλάκιό της ελληνικά ομόλογα 50 
δισ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του Ευρω- 
συστήματος η Τράπεζα της Ελλάδος 
χρωστά στις υπόλοιπες κεντρικές τρά
πεζες 104 δισ. ευρώ. Εκτιμάται, επίσης, 
όπ  η ΤτΕ έχει εκδώσει 18 δισ. ευρώ πε

ρισσότερα από όσα αντιστοιχούν στο 
μέγεθος της οικονομίας, με αποτέλε
σμα η συνολική έκθεση της ΕΚΤ στην 
Ελλάδα να φτάνει τα 172 δισ. ευρώ. 
Τέλος, ιδιώτες επενδυτές κατέχουν ελ
ληνικά ομόλογα αξίας 143 δισ. ευρώ, 
αυξάνοντας το συνολικό ποσό στα 395 
δισ. ευρώ. Στο δημοσίευμα υπογραμμί
ζεται, μάλιστα, όπ  στο ποσό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται τα κεφάλαια που έ
χουν δανειστεί οι ελληνικές τράπεζες 
από την ΕΚΤ, τα οποία στις αρχές του 
έτους ξεπερνούσαν τα 73 δισ. ευρώ.

KAI ΤΟ REUTERS »  Για παιχνίδι πό- 
κερ άνω των 200 δισ. ευρώ κάνει λόγο 
και το Reuters, υποστηρίζοντας όπ  «οι 
σκληρές δηλώσεις αυτές τις ημέρες α
πό Βερολίνο και Βρυξέλλες για την α
νάγκη συμμόρφωσης της Ελλάδας με 
το σχέδι,ο δεν θα πρέπει να λαμβάνο- 
νται σοβαρά υπόψη». Στο γερμανικό 
Τύπο, όμως, το κλίμα είναι εντελώς δι
αφορετικό, με την Welt να καλεί τους 
Έλληνες να αποφασίσουν αν θέλουν 
να παραμείνουν στο ευρώ και να υπο
στηρίζει όπ  «η Ευρωζώνη μπορεί να ε
πιβιώσει χωρίς την Ελλάδα» και την 
Frankfurter Allgemeine να προσθέτει 
όπ  «η έξοδος της Ελλάδας θα μπορού
σε να πειθαρχήσει τα άλλα κράτη- 
μέλη».

Ισχυρές 
πιέσεις και 
σε Σαμαρά

Ο Στη Σύνοδο των
ηγετών δεξιών κυ
βερνήσεων τον 
περασμένο Ιούνιο, ο 
κ. Σαμαράς δεχόταν 
επί τρεις ώρες ισχυ
ρές πιέσεις να 
στηρίξει ίο Μνημό
νιο. 0  τότε αρχηγός 
της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης απά
ντησε τότε στην 
καγκελάριο Μέρκελ 
ότι «το Μνημόνιο θα 
αποτύχει και τότε θα 
χρειασθείτε ένα 
σχέδιο Β κι εγώ θα 
είμαι εκείνος που θα 
μπορεί να το εφαρ
μόσει».

Ο  Μερικούς μήνες
αργότερα, αναγκά
στηκε να στηρίξει 
την κυβέρνηση Πα- 
παδήμου αλλά 
επέμεινε αυτή να εί
ναι βραχύβια και να 
γίνουν εκλογές, πι
στεύοντας ότι η Ν.Δ. 
θα επικρατήσει σε 
αυτές.

mailto:hsav@pegasus.gr
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Εκθεση BNP Paribas με τίτλο «Κίνδυνος η κρίση να φέρει τη δραχμή»

Το εφιαλτικό σενάριο 
της εξόδου από το ευρώ

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank

«Ατακτη χρεοκοπία» 
αν ακυρωθεί ^  
το Μνημόνιο ^

»  Η γαλλική τράπεζα δεν 
πιστεύει πως η τρόικα θα 
υποχωρήσει και θα συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί την Ελλάδα, 
όπως κάποιοι μπορεί να 
ελπίζουν στην Ελλάδα, εάν 
η χώρα αποτύχει στο 
πρόγραμμα προσαρμογής

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Εκρηξη του πληθωρισμού στα 
επίπεδα του 40% - 50%, κά
θετη πτώση του ΑΕΠ κατά 

20% και εκτίναξη του χρέους άνω 
του 200% του ΑΕΠ, θα σημάνει η 
έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, 
σηματοδοτώντας διεύρυνση ύφεσης 
και ανεργίας και σοβαρές κοινωνι
κές και πολιτικές αναταραχές. Αυ
τό εκτιμά η BNP Paribas σε έκθεση 
της με τίτλο «Ο κίνδυνος, η κρίση 
να φέρει τη δραχμή» και υποστηρί
ζει πως δεν πιστεύει πως η τρόικα 
θα υποχωρήσει και θα συνεχίσει να 
χρηματοδοτεί την Ελλάδα, όπως 
κάποιοι μπορεί να ελπίζουν στην 
Ελλάδα, εάν η χώρα αποτύχει να 
πραγματοποιήσει το πρόγραμμα 
προσαρμογής.

ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ »  Οι πιθανές επι
λογές για την Ελλάδα στο άμεσο 
μέλλον είναι δύο: Η νέα ελληνική 
κυβέρνηση είτε τώρα είτε μετά τις 
εκλογές του Ιουνίου να επιχειρήσει 
επαναδιαπραγμάτευση, να λάβει 
αρνητική απάντηση και να αποφα
σίσει να καταρρεύσει.

Η άλλη επιλογή είναι να αποτύ-

Νέα προειδοποίηση ότι η πιστο- 
ληπτική αξιολόγηση της Ελλά

δας μπορεί να υποβαθμιστεί περαι
τέρω, από τα επίπεδα του CCC που 
είναι τώρα, εάν οι πολιπκές εξελίξεις 
στην Ελλάδα οδηγήσουν σε διακοπή 
της χρηματοδότησης από την τρόικα, 
απηύθυνε χθες ο διεθνής οίκος αξι
ολόγησης Standard & Poor's.

Εν τω μεταξύ, διχασμένοι εμφα
νίζονται αναλυτές και διεθνείς ε
πενδυτές σχετικά με την προοπτική 
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ: 
Σύμφωνα με το Bloomberg Global 
Poll, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του

χει να επαναδιαπραγματευθεί αλλά 
να μην επιλέξει την κατάρρευση και 
να αποφασίσει να παραμείνει στο 
πρόγραμμα.

«Παρότι κάποιοι μπορεί να ελ
πίζουν στην Ελλάδα ότι η τρόικα θα 
συνεχίσει να μας χρηματοδοτεί εάν 
αποτύχουμε στην υλοποίηση του 
Μνημονίου, τέτοια περίπτωση δεν 
υπάρχει, εκτιμά. Είναι τέτοια η απο
γοήτευση με τις ελληνικές επιδόσεις 
που πολλοί στην Ε.Ε. θα πουν, αρ
κετά με την Ελλάδα», υποστηρίζει.

Εκτιμά πως η έξοδος της Ελλά
δας από το ευρώ μπορεί να έχει 
περιορισμένες επιπτώσεις στον ιδι
ωτικό τομέα της Ευρώπης. Ωστόσο, 
οι έμμεσες επιδράσεις από τη μετά
δοση της κρίσης στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωζώνης θα είναι ιδι
αίτερα επικίνδυνες αφού οι αγορές 
θα αρχίσουν τα στοιχήματα για το 
ποιος θα είναι ο επόμενος, τα spreads 
των περιφερειακών χωρών θα εκτο
ξεύονταν, ενώ οι καταθέσεις και τα

50% των επενδυτών προβλέπει έξο
δο της Ελλάδας από τη Νομισματική 
Ενωση, μέσα στο 2012, κυρίως λόγω 
του'πολιτικού αδιεξόδου στη χώρα 
και της εικόνας για την Ελλάδα που 
βγαίνει προς τα έξω. Ειδικότερα, το 
57% των 1.253 επενδυτών και ανα
λυτών, που είναι μέλη της ιστοσελί
δας του οικονομικού πρακτορείου 
ΒΙοοπΛε^, είπαν ότι τουλάχιστον 
μία χώρα της Ευρωζώνης θα την 
αποχαιρετίσει μέχρι το τέλος του 
χρόνου.

Πιο αισιόδοξα είναι τα αποτελέ
σματα δημοσκόπησης του Κευίετε:

κεφάλαια θα τραπούν σε φυγή από 
το τραπεζικό σύστημα της Ευρωπε- 
ριφέρειας.

Ωστόσο, παρά το αρχικό δυνατό 
σοκ, τελικά η έξοδος της Ελλάδας 
θα επιδράσει θετικά σε μακροπρό
θεσμη βάση αφού θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ολοκλήρωση την Ε.Ε. 
και θα συνιστά πλέον χρήσιμο μά
θημα για τους κινδύνους του κατα
κερματισμού.

ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ »  Κάνει ειδική μνεία 
στον Αλ. Τσίπρα, σημειώνοντας πως 
επιτέθηκε στην επιβαλλόμενη λιτό
τητα από την τρόικα και ζήτησε α
κύρωση των συμφωνιών. Διερωτά- 
ται όμως εάν εννοεί όσα λέει ή ελ
πίζει ότι η «σκληρή γραμμή» θα του 
δώσει μεγαλύτερο ποσοστό στις ε
πόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν 
(όπως όλα δείχνουν) ενώ εκτιμά 
πως υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς 
θα ψηφίσει η χώρα την επόμενη 
φορά.

35 από 65 οικονομολόγους που απά
ντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα 
βλέπουν την Ελλάδα εντός του ευρώ 
έως και το τέλος του 2013.

Ενας μεγάλος αριθμός πάντως 
-περίπου 50 οικονομολόγοι από τους 
65- εκτιμά πως η Ελλάδα παραμένει 
μεγάλος κίνδυνος για την ύπαρξη 
της ίδιας της Ευρωζώνης, ενώ διχα
σμένοι ήταν οι αναλυτές για το εάν 
τα εκλογικά αποτελέσματα σε Ελ
λάδα και σε Γαλλία θα επιφέρουν 
ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική 
που ακολουθείται αυτή τη στιγμή 
στην Ε.Ε.

»  «Το εκλογικό σώμα βρέ
θηκε αντιμέτωπο με παραπλα
νητικές υποσχέσεις για άμε
σες λύσεις μέσω της κατάργη
σης του Μνημονίου και των 
δανειακών συμβάσεων», ανα
φέρουν οι οικονομικοί αναλυ
τές της Alpha

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΝΙΙΝΗ

Σε «άτακτη χρεοκοπία» θα 
υποχρεωθεί η χώρα, εφόσον 
ακυρώσει το 2ο Μνημόνιο 

και τη δανειακή σύμβαση που το 
συνοδεύει, αναφέρουν οι οικονομι
κοί αναλυτές της Alpha Bank στο 
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, 
σημειώνει η Alpha Bank, ο ελληνι
κός λαός θα επωμιστεί ολόκληρο το 
κόστος της ουσιασπκής διάλυσης 
των βασικών θεσμών λειτουργίας 
της οικονομίας και το κόστος εξόδου 
από μία κρίση που θα είναι πολύ πιο 
παρατεταμένη και θα λάβει μεγαλύ
τερες διαστάσεις. Χαρακτηρίζουν 
επίσης, παραπλανητικές τις εξαγ- 
γελθείσες πολιτικές που αφορούν 
την επαναφορά των μι
σθών, των συντάξεων και 
της απασχόλησης.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ Η διεύ
θυνση οικονομικών με
λετών της Alpha Bank 
τονίζει ότι τα παραδοσια
κ ά  κόμματα και η τρόικα 
απέτυχαν να δώσουν στο 
εκλογικό σώμα ουσιαστι
κή ελπίδα και προοπτική 
έγκαιρης εξόδου απάτην 
κρίση, παρά τα μεγάλα 
προβλήματα που έχει επισωρεύσει 
έως σήμερα η Προσαρμογή, με την 
παρατεταμένη ύφεση, τη μεγάλη 
μείωση των εισοδημάτων, το κλεί
σιμο καταστημάτων και επιχειρήσε
ων και την αύξηση της ανεργίας σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. «Το εκλογικό 
σώμα το οποίο υπέστηης επιπτώσεις 
της πλήρους ανατροπής των οικο
νο μ ιώ ν  συνθηκώντα τελευταία δύο 
έτη, βρέθηκε αντιμέτωπο με παρα
πλανητικές υποσχέσεις από άλλα 
κόμματα για άμεσες λύσεις μέσω της 
κατάργησης του Μνημονίου και των 
δανειακών συμβάσεων», αναφέ
ρουν οι οικονομικοί αναλυτές της 
Alpha. «Επιδιώχθηκε έτσι να δοθεί 
στο εκλογικό σώμα η εντύπωση όη 
ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη δια
κοπή της λιτότητας και για επανα-

φοράτωνμισθώνκαιτων συντάξεων 
και της απασχόλησης και, ενδεχο
μένως, και του θεσμικού και οργα
νωτικού πλαισίου σε βασικούς το
μείς της οικονομίας και της κοινω
νίας, στα επίπεδα και στην κατάστα
ση τουλάχιστον του 2009 ή κάι κα
λύτερα» , σημειώνουν οι οικονομικοί 
αναλυτές. Προσθέτουν ωστόσο: 
«Διαβεβαιώσεις, όμως, όη μπορού
με να εφαρμόσουμε η ς  ανωτέρω 
πολιτικές και να παραμείνουμε 
ταυτόχρονα στη Ζώνη του Ευρώ 
είναι εντελώς παραπλανητικές. 
Στην πραγμαηκότητα η ακύρωση 
του Μνημονίου και των δανειακών 
συμβάσεων και το σπουδαιότερο η 
ανηστροφή της πολιηκής της δημο
σιονομικής προσαρμογής και των 
διαρθρωηκών μεταρρυθμίσεών ο
δηγεί τη χώρα εκτός της Ζώνης του 
Ευρώ κα ι επ ίσ ης εκτός της 
Ε.Ε.-27».

ΑΒΑΣΙΜΕΣ »  Η Alpha Bank επι
σημαίνει όη: «Η εκμετάλλευση της 
οργής πολλών πολιτών για την ανα
τροπή των εντελώς αβάσιμων προσ
δοκιών που είχαν για διατήρησητων 
ανεξέλεγκτων αυξήσεων των εισο
δημάτων τους έως το 2009 και των 
σημαντικών οικονομικών και κοι
νωνικών αδιεξόδων μιας μεγάλης 

μερίδας πολιτών στην 
περίοδο της προσαρμο
γής σε ένα σημαντικά 
κατώτερο επίπεδο ευη
μερίας, οδήγησε στο ε
κλογικό αποτέλεσμα της 
6ης Μαΐου του 2012. Ω
στόσο, για την επίτευξη 
αυτού του στόχου τάχθη
καν στο εκλογικό σώμα 
μαγικές λύσεις. Και κα
ταλήγει ότι όλα αυτά 
συνιστούν μία πιο σύγ
χρονη εκδοχή του «λε

φτά υπάρχουν» που αν γίνει πράξη 
θα έχει τεράστιο κόστος για την 
ελληνική οικονομία. Αντο ελληνικό 
κράτος αθετήσει η ς υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει τότε:

1. Δεν θα λάβει τη δεύτερη δόση 
της χρηματοδοηκής ενίσχυσης, ύ
ψους 29 δισ. ευρώ που προορίζεται 
σε μεγάλο βαθμό για την ανακεφα- 
λαιοποίηση των τραπεζών σε ανα- 
πλήρωσητων ζημιών που υπέοτη σαν 
από το PSI+ που είχε ως συνέπεια 
τη μείωση της αξίας των κραηκών 
ομολόγων που είχαν στο ενεργητικό 
τους κατά -75%.

2. Θα διακοπεί ορισηκά η χρη
ματοδότηση των ελληνικών τραπε
ζών από την ΕΚΤ με απώλεια ρευ
στότητας για την ελληνική οικονο
μία ύψους άνω των 130 δισ. ευρώ.

mum m m i m i m m m m m m i ! mm

Από τα επίπεδα του CCC που είναι τώρα

Προειδοποίηση S&P για νέα υποβάθμιση

«Η εκμε
τάλλευση
της οργής πολλών 

πολιτών οδήγησε 

στο εκλογικό απο

τέλεσμα της 6ης 

Μαΐου του 2012, 

σύμφωνα με την 

ανάλυση της Alpha
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ΚΑΤΑ 8,5% ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ

Πχώοη της
βιομηχανικής
παραγωγής

Νέα μείωση παρουσίασε ο 
δείκτης της βιομηχανικής 
παραγωγής το Μάρτιο του 
2012 σε σύγκριση με τον α
ντίστοιχο μήνα του 2011, ό
πως προκύπτει από τα στοι
χεία που παρουσίασε η Ελ
ληνική Στατιστική Αρχή. 
Συγκεκριμένα υποχώρησε 
κατά 8,5%, έναντι επίσης 
πτώσης 8,1% που σημειώθη
κε κατά την αντίστοιχη σύ
γκριση του έτους 2011 προς 
το έτος 2010.
Σε μέσα επίπεδα ο δείκτης 
της βιομηχανικής παραγω
γής για το διάστημα Ιανουά
ριου - Μαρτίου 2012 προς 
τον αντίστοιχο δείκτη της ί
διας περιόδου του 2011 πα
ρουσιάζει πτώση 7,6%, ένα
ντι επίσης πτώσης 5,7% που 
σημειώθηκε κατά την αντί
στοιχη σύγκριση του έτους 
2011 προς το 2010. Αναφορι
κά με την πτώση του Μαρτί
ου, αυτή οφείλεται στην υπο
χώρηση που σημείωναν ό
λοι οι επιμέρους δείκτες. 
Συγκεκριμένα:
Ο  Ο δείκτης παραγωγής η
λεκτρικής ενέργειας παρου
σίασε πτώση 8,9%.
Ο  Η μεταποίηση 8,8%.
Ο Ο δείκτης παραγωγής ο
ρυχείων και λατομείων 7,9% 
και
Ο Ο δείκτης παροχής νερού 
επίσης πτώση 0,5%.
Από τον κλάδο της μεταποί
ησης που αποτελεί και το με
γαλύτερο μέρος του σχετι
κού δείκτη, την μεγαλύτερη 
πτώση σε σχέση με το Μάρ
τιο του 2011 παρουσιάζουν 
τα μη μεταλλικά ορυκτά με 
38,7% και ακολουθούν τα εί
δη ένδυσης με 37,2%, ο λοι
πός εξοπλισμός μεταφορών 
με 32,7%, φελός - χαρτί με 
26,6% και εκτυπώσεις και α
ναπαραγωγή προεγγεγραμ- 
μένων μέσων με 26,1%.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρέμεινε για ακόμη ένα μήνα η ανεργία στην Ελλάδα και επιβε
βαιώνει τις εκτιμήσεις ότι παραμένει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας 
που περνάει πολυεπίπεδα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πάνω από ένας στους δύο νέους και 
πάνω από μία στις τέσσερις γυναίκες δεν έχουν εργασία, με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΑΠΟ 21,3% ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΤΟΣ ΝΑΙ 15,2% ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011

Νέα άνοδος της ανεργίας 
ίο Φεβρουάριο οχο 21,7%

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρ
χής το Φεβρουάριο του 2012 

το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 
21,7%, έναντι 15,2% το Φεβρουά
ριο του 2011 και 21,3% τον Ιανου
άριο του 2012.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
για τον Ιανουάριο, ένα μήν^ ~<ριν, 
έδινε ποσοστό ανεργίας στο^, ,8% 
και στη χθεσινή ανακοίνωση το 
ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 21,3%, 
χωρίς ταυτόχρονα να  δίνεται κά
ποια εξήγηση για αυτή τη διαφο
ροποίηση.

ΑΥΞΗΣΗ Οι άνεργοι αυξήθηκαν 
κατά 318.345 άτομα σε σχέση με το 
Φ εβρουάριο του 2011 (αύξηση 
42,3%) και κατά 14.237 άτομα σε 
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 
(αύξηση 1,3%).

Οι απασχολούμενοι μειώθη
καν κατά 336.589 άτομα σε σχέση 
με το Φεβρουάριο του 2011 (μείω
ση 8%) και κατά 19.729 άτομα σε 
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 
(μείωση 0,5%).

Οι ο ικονομ ικά  μη ενεργοί, 
δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζο
νται και ούτε αναζητούν εργασία, 
αυξήθηκαν κατά 25.930 άτομα σε 
σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 
(αύξηση 0,8%) και κατά 7.824 άτο
μα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
2012 (αύξηση 0,2%).

Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα 
διαμορφώνεται το ποσοστό ανερ
γίας στους νέους ηλικίας 15-24 ε
τών. Για το Φεβρουάριο ανήλθε 
στο 53,8%, πάνω από ένας στους 
δύο άνεργος, έναντι 40,3% που 
ήταν ένα χρόνο πριν και 23% το

2008. Γιατί ηλιακή ομάδα 25-34 
ετών το ι .»στό της ανεργίας εί
ναι 29,1 % έναντι 20,4% το Φεβρου
άριο του 2011 και 11,1% το 2008. 
Για την επόμενη κατηγορία με η
λικία 35-44, η ανεργία έφτασε το 
17,6% από 12,9% έναν χρόνο πριν 
και 6% το 2008. Επίσης στην ομάδα 
ηλικίας 45-54 η ανεργία είναι στο 
16,2% έναντι 10,4% πέρυσι.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ » Η  ανεργία γ ια  τις 
γυναίκες ξεπέρασε το 25% και δι
αμορφώθηκε στο 25,7% (πάνω από 
μία σιις τέσσερις γυναίκες είναι

άνεργη), έναντι 18,88% πέρυσι. Για 
τον ανδρικό πληθυσμό η ανεργία 
πλησιάζει το 20%, διαμορφώθηκε 
στο 18,6% ένανη 12,5% πέρυσι. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 
παρουσιάζεται στη Μ ακεδονία- 
Θράκη με 23,3% και ακολουθούν, 
η Αττική με 23%, η περιοχή της 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με 
22,3%, η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα 
με 21,1%, ενώ πάνω από το 20% 
είναι και η Κρήτη με ποσοστό ανερ
γ ίας στο 20,1%. Το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας παρατηρείται 
στο Αιγαίο με 14,2%.
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Στατιστική Αρχή

Αύξηοη 15,8% των εξαγωγών το Μάρτιο

Μείωση των εισαγωγών, 
αλλά αντίθετα αύξηση 
των εξαγωγών, χωρίς να 

υπολογίζονται τα πετρελαιοειδή, 
παρατηρείται το Μάρτιο, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Αντίθετα αν υ
πολογιστούν και τα πετρελαιοειδή 
τότε η τάση αναστρέφεται τόσο για 
π ς  εισαγωγές όσο και για τις εξα
γωγές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛ. 
ΣΤΑΤ., η συνολική αξία των εισα
γωγών για το μήνα Μάρτιο διαμορ-

φώθηκε στα 2,91 δισ. ευρώ, έναντι 
3,115 δισ. ευρώ, τον αντίστοιχο 
μήνα πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 
της τάξεως του 6,6%.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, 
αυτές παρουσίασαν το Μάρτιο αύ
ξηση 15,8% και διαμορφώθηκαν στο 
1,567 δισ. ευρώ έναντι 1,352 δισ. 
ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες 
παρουσίασαν μείωση 15% και δια
μορφώθηκαν στο 1,8134 δισ. ευρώ, 
από 2,133 δισ. ευρώ. Αντίθετα αύξη
ση 11,7% παρουσίασαν οι εισαγωγές

από τρίτες χώρες και διαμορφώθη
καν στο 1,096 δισ. ευρώ, έναντι 981 
εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές προς π ς  χώρες της 
Ε.Ε. παρουσίασαν αύξηση 8,3% και 
διαμορφώθηκαν στο 1,042 δισ. ευ
ρώ, από 962 εκατ. ευρώ το Μάρπο 
του 2011, ενώ προς π ς  τρίτες χώρες 
η αύξηση ήταν μεγαλύτερη 34,4% 
και διαμορφώθηκε στα 525 εκατ. 
ευρώ από 391 εκατ. ευρώ πέρυσι. 
Για το δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 
-  Μαρτίου 2012, η αξία των εισαγω
γών παρουσίασε μείωση 11,9% σε

σύγκριση με το αντίστοιχο προηγού
μενο δωδεκάμηνο. Για το ίδιο χρο
νικό διάστημα οι εξαγωγές παρου
σίασαν αύξηση 7,7%.Αν υπολογι
στούν και τα πετρελαιοειδή, σύμφω
να με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι 
εισαγωγές για το Μάρπο παρουσί
ασαν αύξηση 1,15% και διαμορφώ
θηκαν σια 4,13 δισ. ευρώ, έναντι 
4,084δισ. ευρώ,το Μάρπο του 2012. 
Ανάλογη τάση και για π ς  εξαγωγές 
που διαμορφώθηκαν στα 2,055 δισ. 
ευρώ, ένανη 1,861 δισ. ευρώ, σημει
ώνοντας αύξηση 10,4%.
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Από 1η Ιουνίου σε εφαρμογή η διετής επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας

Μειώνονται τα επιδόματα 
των εργαζομένων οτπν Alpha

»  «Υπογράψαμε τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με 
μόνο στόχο τη διασφάλιση των εργαζομένων μέσα σε ένα αβέβαιο 
και ασταθές οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλό
γου των εργαζομένων στην τράπεζα Τάσος Γκιάτης

ΕΣΜΥΕ

Αίτημα για 
αλλαγή υπουργικών 
αποφάοεων

Την αλλαγή των υπουργικών αποφά
σεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη 
των μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων 
ζητά ο Σύνδεσμος των Μικρών Υδροη
λεκτρικών (ΕΣΜΥΕ). 
Οπωςυποστηρίζουν σε σχετική ανα
κοίνωσή τους, η πολττική που εφαρμό
ζεται έχει καθηλώσει τον κλάδο, με α
ποτέλεσμα την τελευταία εξαετία να έ
χει αξιοποιηθεί ενεργειακά μόνον το 
10% του διαθέσιμου μικροϋδροηλε- 
κτρικοΰ δυναμικού της χώρας όταν 
στην Ευρώπη των «27» η αντίστοιχη α
ξιοποίηση υπερβαίνει το 60%. Χαρα
κτηριστικό της «εχθρικής στάσης» που, 
όπως υποστηρίζουν, έχει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος απέναντι τους, είναι 
ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
έχουν εκδοθεί μόνον τρεις άδειες ε
γκατάστασης για μικρές υδροηλεκτρι
κές μονάδες από το υπουργείο Περι
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και 4-5 άδειες από ης περιφέ
ρειες, για τις οποίες μάλιστα οι σχετι
κές αποφάσεις εκκρεμούσαν για 5-8 
χρόνια.
Το κυριότερο από τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια που ανημετωπίζουν είναι η υ
πουργική απόφαση με τα κριτήρια χω- 
ροθέτησης (ΥΑ196978), για την οποία 
πριν από τις εκλογές είχε ξεκινήσει μία 
προσπάθεια ριζικής τροποποίησης, που 
όμως έμεινε μετέωρη.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Καταγγέλθηκε και 
η κλαδική σύμβαση 
των ασφαλιστικών

Πρόσκληση για την επαναδιαπραγμά
τευση των μισθών και των επιδομάτων 
των εργαζομένων σας ασφαλιστικές ε
ταιρείες που είναι θυγατρικές τραπε
ζών απέστειλε χθες η εργοδοτική 
πλευρά καταγγέλλοντας την κλαδική 
σύμβαση εργασίας. Πρόωρη καταγγε
λία συμβάσεων έχει γίνει και σε άλ
λους κλάδους (ξενοδοχεία, ταξιδιωτι
κά γραφεία, ξένων αεροπορικών εται
ρειών, πολυκαταστημάτων, ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών, ιδιωπκών κλινικών 
κ.ά.) σε 54 κλάδους εφαρμόζονται ήδη 
ατομικές συμβάσεις (που μπορούν να 
τροποποιούνται) και σε άλλους 10 κλά
δους (μεσίτες ασφαλειών, βιβλιοπω
λεία, γεωργικών συνεταιρισμών, γεω
τεχνικών, υπαλλήλων γραφείων βιο
μηχανίας - βιοτεχνίας, περιοδευόντων 
πωλητών, καθαρτστριών βιομηχαντών, 
τεχνολόγων τροφίμων, χειριστών ανυ
ψωτικών μηχανημάτων και χειριστών 
ηλ. υπολογιστών βιομηχανίας - βιοτε
χνίας) ανοίγει ο δρόμος από πς 14 Μα- 
ΐου και μετά γτα περικοπές, λόγω μη υ
πογραφής νέων συμβάσεων, καθώς ο 
νόμος προβλέπει τη διατήρηση των 
κλαδικών μισθών και μόνο τεσσάρων 
επιδομάτων (προϋπηρεσίας, τέκνων, 
σπουδών και επικίνδυνης εργασίας).

»  Δεν θίγεται ο βασικός 
μισθός ούτε το ωράριο 
εργασίας. Καμιά περικοπή 
σε αποδοχές έως 1.800 
ευρώ. Χωρίς μείωση θα 
καταβληθεί νωρίτερα φέτος 
(στις 30 Μαΐου αντί της 30ής 
Ιουνίου) το επίδομα αδείας

ΤΟΥ ΓΙίϊΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Με μόνιμο «κούρεμα» της 
τάξης του 10% - 20% στα 
καταβαλλόμενα επιδό

ματα, που... μπαίνει από την 1η 
Ιουνίου, συμφώνησαν η διοίκηση 
της Alpha bank και ο Σύλλογος 
των εργαζομένων να περιορίσουν 
το μισθολογικό κόστος με βάση 
τανέαδεδομ ι που επικρατούν 
στον κλάδο \^>ν τραπεζών.

Η νέα επ’ ετρηστακή σύμβαση 
της A lpha bf nk (4η στη σειρά 
μετά τις συμφωνίες στην Emporiki, 
στην ΤράπεζόΤΊειραιώς και στην 
Τράπεζα της Αάδος) δεν θίγει 
τους κλαδικούς μισθούς και το 
ωράριο εργασίας της ΟΤΟΕ, εξαι
ρεί από τις μειώσεις όσους λαμ
βάνουν μισθό έως 1.800 ευρώ και 
ρίχνει το βάρος των περικοπών 
στα επιδόματα, που άλλα μειώνο
νται και άλλα καταργούνται.

Για να μην «κουρευτεί» και το 
επίδομα αδείας (καθώς οι μειώ
σεις ισχύουν από την 1η Ιουνίου) 
προβλέπεται να καταβληθεί το 
συγκεκριμένο επίδομα στις 30 
Μαΐου αντί της 30ής Ιουνίου.

»  Νέα ημερομηνία και για 
τις δηλώσεις φόρου ακίνητης 
περιουσίας νομικών 
προσώπων έδωσε χθες το 
υπουργείο Οικονομικών

Ν έα παράταση στις προθε
σμίες υποβολής τόσο των 
εκκαθαριστικών δηλώ

σεων ΦΠΑ όσο και των δηλώσε
ων φόρου ακίνητης περιουσίας

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ»  Με την επτχετ- 
ρηστακή σύμβαση που έχετ δτάρ- 
κεια δύο ετών, από 1/6/2012 έως 
31/5/2014, απάτην 1η Ιουνίου:

Μετώνοντατ κατά 10% - 20% 
συνολτκά εννέα ειδικά επιδόμα
τα, τα οποία διαμορφώνονται ως 
εξής:

Τ α έξοδα παραστάσεως θέσε- 
ως, ανάλογα με τη θέση ευθύνης, 
από 190 ευρώ - 290 ευρώ, το επί
δομα ταμειακής διαχείρισης στα 
80 ευρώ για τους καταμετρητές 
και στα 170 ευρώ για τον teller, τα 
επιδόματα τεχνικών από 140 - 440 
ευρώ, των οδηγών στα 100 ευρώ 
και για οδηγούς της γενικής δι
εύθυνσης από 200 -' 320 ευρώ, το 
τουριστικό στα 40 ευρώ, το επίδο
μα πάραμεθορίων περιοχών στα 
60 ευρώ, το επίδομα των απασχο- 
λουμένων στη διεύθυνση ηλε
κτρονικών υπολογιστών από 90 
ευρώ - 360 ευρώ (ελεγκτής), στα

νομικών προσώπων έδωσε χθες 
το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα με αποφάσεις του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονο
μικών Παντελή Οικονόμου δίδο
νται οι εξής παρατάσεις:

Ο  Μ έχρι και τις 25 Μαΐου 
2012, η προθεσμία υποβολής των 
ε κ κ α θ α ρ ισ τ ικ ώ ν  δ η λ ώ σ εω ν  
Φ.Π.Α. έτους 2011.

Σημειώνεται ότι για τους υπό
χρεους με βιβλία Β' κατηγορίας 
η προθεσμία έληγε χθες. Οι ενδε-

160 ευρώ η ειδική αμοιβή απο
γευματινής εργασίας των υπαλ
λήλων στα καταστήματα διευρυ- 
μένου ωραρίου και των φρουρών 
από 110 ευρώ (δόμιμος) - 470 
ευρώ (φρουρός διοίκησης).

Μειώνεται σε 8% επί του βα
σικού μισθού το επίδομα πρώτης 
ξένης γλώσσας για όσους ήδη το 
λαμβάνουν μέχρι 31/5/2012, ενώ 
δεν θα καταβάλλεται το συγκε
κριμένο επίδομα σε άλλους ερ
γαζόμενους απάτην 1/6/2012 και 
μετά.

Καταργούνται τα επιδόματα 
δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσ
σας, τα έξοδα συγκοινωνίας και 
το επίδομα θέρμανσης και για τη 
μερική «κάλυψη» των απωλειών 
θα δίνονται έναντι αυτών των ε
πιδομάτων χωριστά ποσά από 40 
ευρώ έως 160 ευρώ (ανάλογα με 
τη θέση στην τράπεζα). Το ειδικό 
επίδομα για ασφαλισμένους μέ-

χόμενες χρεωστικές περιοδικές 
δηλώσεις, θα πρέπει-να έχουν 
υποβληθεί και να έχει καταβληθεί 
το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλά
χιστον τρεις εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημερομηνία υποβολής 
της εκκαθαριστικής.

β Μ έχρι και τις 31 Μαΐου 
2012, η προθεσμία υποβολήςτων 
δηλώσεων φόρου ακίνητης περι- 
ουσ ίας ν ο μ ικ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν 
(Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και 
των δηλώσεων ειδικού φόρου

χρι 31/12/92 θα επαναχορηγείται 
ένα μήνα πριν από την οριστική 
αποχώρηση από την τράπεζα, έτσι 
ώστε να μην επιδεινωθεί ο τρόπος 
υπολογισμού της σύνταξης και 
του εφάπαξ.

Η επιχειρησ ιακή  σύμβαση 
προβλέπει, τέλος, αλλαγές στα 
επιτόκια δανείων και πιστωτικών 
καρτώ ν, όπω ς τη δυνατότητα 
μείωσης κατά 50% της δόσης 
στεγαστικού δανείου για διάστη
μα τριών ετών.

Τ. ΓΚΙΑΤΗΣ »  «Υπογράψαμε τη 
νέα  επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση εργασίας με μόνο στόχο 
τη διασφάλιση των εργαζομένων 
μέσα σε ένα αβέβαιο και ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον», δήλω
σε ο πρόεδρος του Συλλόγου των 
εργαζομένων στην τράπεζα Τά
σος Γκιάτης, υπογραμμίζοντας 
ότι παρά το νέο αρνητικό περι
βάλλον (κατάργηση της μετενέρ- 
γειας των συμβάσεων που οδηγεί 
στη μετατροπή των κανονιστικών 
έως τώρα όρων σε όρους ατομι
κής σύμβασης από 14/5/2012) δι
ατηρούνται όλες οι κλαδ ικές 
ρυθμίσεις, δεν μειώνεται κανένα 
επίδομα που αντιστοιχεί στο εφά
παξ και τη σύνταξη (βασικοί μι
σθοί, οικογενειακά επιδόματα, 
επιδόματα βαθμού, επιδόματα 
πτυχίου, τέκνων, επιστημονικό, 
ανθυγιεινά κ.λπ.) και δεν καταρ- 
γείται ούτε μειώνεται το επίδομα 
ισολογισμού.

Η επιχειρησ ιακή  σύμβαση 
προβλέπει, τέλος, ρήτρα διατήρη
σης ευνοϊκότερων όρων και συν
θηκών εργασίας.

επί των ακινήτων έτους 2012, α
νεξαρτήτως του τελευταίου ψηφί
ου του Α.Φ.Μ.

β Μ έχρι και τις 31 Μαΐου 
2012, η προθεσμία υποβολής από 
τις επιχειρήσεις των σχετικών 
στοιχείων που αφορούν την πα
ροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτω ν και 
κατοικιών (περίπτωση στ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
ν.2238/1994) για τα οικονομικά 
έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 
και 2011).
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Μέχρι και τις 25 Μαΐου

Παράταοη για τις εκκαθαριστικές ΦΠΑ


