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Λονδίνο Απόβαση Ελλήνων και Ιταλών για αγορά κατοικιών Σελ. 26 
Ναυτιλία Λύτρα άνω των 300 εκατ. δολ. δόθηκαν σε πειρατές την τελευταία διετία Σελ. 24

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ»

Κυκλοφορεί 
αυτή την Κυριακή 

με την
Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η

Δείκτης & Ογκος του Χ.Α. Τα 3 βιομηχανικά blue chips
(ΔΕΗ +2,04%, Coca-Cola +1,44%, 
OTE 1,23%), επανέφεραν σε 
θετική τροχιά τον Γενικό Δείκτη, 
που ενισχύθηκε 0,47% 
με 1.557,21 μονάδες. Υποχώρησε 
η αξία των συναλλαγών 
στα 81,35 εκατ. ευρώ. Σελ. 32
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Φιλόδοξες εξαγγελίες 
για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας

Σήμερα αναμένεται 
να ανακοινώσει ο 
πρωθυπουργός κ. Γ. 
Παηανδρέου την ε 
νεργοποίηση 17 
προγραμμάτων για 
τη συγκράτηση των 
απολύσεων και την 
ανακοπή του αυξα
νόμενου κύματος α
νέργων. Πάντως, 
παρά τις εξαγγελίες 
και τις προσδοκίες 
που έχει δημιουρ

γήσει το πρόγραμμα για την επιδότηση των ασφαλι
στικών εισφορών 200.000 εργαζομένων, προκειμέ- 
νου να διατηρηθούν συνολικά 400.000 θέσεις ερ
γασίας (με χρηματοδότηση από τον αλληλόχρεο λο
γαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ) το τοπίο παραμένει θολό. Από 
την πλευρά τους οι συνδικαλιστές θα ζητήσουν βελ
τίωση του ύψους και αύξηση της διάρκειας του επι
δόματος ανεργίας. Σελ. 22

Στα βαρέα οι υπάλληλοι 
καθαριότητας των δήμων
Το μόνιμο προσωπικό των OTA που απασχολείται α
ποκλειστικά στους τομείς της συγκομιδής, αποκομι
δής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορ
ριμμάτων μπαίνει στο καθεστώς ασφάλισης βαρέων 
και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Για το προσωπικό 
που έχει προσληφθεί ή διορισθεί ή μονιμοποιηθεί 
στις ανωτέρω ειδικότητες μέχρι την ημερομηνία έ 
ναρξης ισχύος της διάταξης (15-7-2010), προβλέπε- 
ται η υπαγωγή στη ρύθμιση αναδρομικά, ύστερα α
πό αίτησή του, αφού καταβάλει την πρόσθετη ειδική 
εισφορά. Σελ. 22

•  ΙΚΑ. Στα 19 δισ. ευρώ υπολογίζει ο απερχόμενος 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
ΙΚΑ τη «μαύρη τρύπα» του Ιδρύματος. Ο κ. Βασ. Κό- 
καλης επισήμανε ότι οι οφειλές του Δημοσίου ανέρ
χονται στα 9 δισ. ευρώ, οι οφειλές επιχειρήσεων 
στα 6 δισ. ευρώ, ενώ η εισφοροδιαφυγή κυμαίνεται 
στα 4 δισ. ευρώ. Σελ. 22

•  Wind. Στον έλεγχο των ομολογιούχων υψηλής ε 
ξασφάλισης περιήλθε η Wind Hellas. Πρόκειται για 
έξι μεγάλα επενδυτικά οχήματα τα οποία θα διαθέ
σουν 420 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω μεί
ωση του δανεισμού και την ενίσχυση των κεφαλαί
ων κίνησης της ελληνικής εταιρείας κινητής τηλε
φωνίας. Σελ. 24

•  Νεστλέ Ελλάς. «Δεν σημαίνει πως αφορά όλα 
τα προϊόντα το ότι κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρ
νησης είπε πως οι τιμές θα μειωθούν μέχρι τα Χρι
στούγεννα». Με τη φράση αυτή απάντησε χθες ο δι- 
ευθύνων σύμβουλος της Νεστλέ Ελλάς, κ. Λοράν 
Ντερό, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώ
σεις του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ότι οι τιμές στα βασικά είδη θα 
μειωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα. Σελ. 24

•  Βρετανία. Κατά 37 δισ. στερλίνες περικόπτει τις 
αμυντικές δαπάνες την επόμενη πενταετία η Βρετα
νία. Οι περικοπές αναμένεται να οδηγήσουν στην α
πώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας από τις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας, αλλά και σε μείωση των πα
ραγγελιών για την τεράστια αμυντική βιομηχανίας 
της Βρετανίας. Σελ. 27

•  Νομίσματα. Σημάδια ομαλοποίησης δείχνει η 
διατραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη, ενώ εμμένει ο 
πόλεμος μεταξύ των νομισμάτων με τον επικεφαλής 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Ντομι- 
νίκ-Στρος Καν, να προειδοποιεί ότι απαιτείται η συ
νεργασία μεταξύ των οικονομιών. Μιλώντας από τη 
Σαγκάη, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες ροές κεφαλαί
ων στις ασιατικές αγορές μπορεί να οδηγήσουν σε 
απότομες διακυμάνσεις των ισοτιμιών όταν η παγκό
σμια οικονομία βρίσκεται σε μια εύθραυστη πορεία 
ανάκαμψης. Σελ. 32

LINKS
www, kathimerini. gr/Links
• Φόβοι για διατροφική κρίση από την άνοδο 
της τιμής του καλαμποκιού

Στο Διαδίκτυο στοιχεία φορολογούμενων
Θα αναρτώνται το δηλωθέν εισόδημα και ο φόρος που κατέβαλαν ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι
Την ανάρτηση στο Διαδίκτυο φορολογικών 
στοιχείων των ελεύθερων επαγγελματιών και 
των εμπορικών επιχειρήσεων προωθεί το υ
πουργείο Οικονομικών, ενώ εξετάζει τη δυ
νατότητα να επεκτείνει το μέτρο και σε ό
λα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ωε μέ
τρο για την αντιμετώπιση τηε φοροδιαφυ- 
γήε. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, 
θα δημοσιοποιούνται το ονοματεπώνυμο ή 
η επωνυμία μιαε επιχείρησηε, το καθαρό ει
σόδημα από εμπορικέβ επιχειρήσει και ε-

Ξέπλυμα χρήματος
Στο 2% του ΑΕΠ ή στα 5 δισ. ευρώ ανέρχε
ται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη χώρα 
μας, επισήμανε σε σχετικό συνέδριο χθες 
ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσε- 
λάς. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται 
η φοροδιαφυγή, συμπλήρωσε ο ειδικός 
γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Γ. Καπελέρης.

λεύθερα επαγγέλματα, το συνολικό καθαρό 
εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και 
ο φόροβ που αναλογεί. Από το 1994 επιτρέ
πεται στΐ5 Εφορίεβ να συντάσσουν και να α- 
ναρτούν τέτοιουε καταλόγουε, αλλά μέχρι σή
μερα δεν γινόταν. Το υπουργείο θέλει πλέ
ον να εφαρμόσει το μέτρο και να αναρτώ- 
νται στο Διαδίκτυο όχι μόνο στοιχεία για ε- 
παγγελματικέε κατηγορίεε για τιε οποίεε υ
πάρχουν υπόνοιεβ φοροδιαφυγήε, αλλά για 
όλουε τουε φορολογούμενοι. Δεδομένου ό

τι υπάρχει το ενδεχόμενο παραβίασηε του 
φορολογικού απορρήτου, έχει απευθύνει σχε
τικό ερώτημα στην Αρχή Προστασίαε Προ
σωπικών Δεδομένων. Ασαφέ5 παραμένει ε- 
πίσηε ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασή 
σε αυτά τα στοιχεία. Το υπουργείο Οικονο
μικών υποστηρίζει ότι θα υπάρχουν ποσο
τικοί περιορισμοί στον όγκο των στοιχείων 
που θα μπορεί να επεξεργαστεί ο κάθε εν- 
διαφερόμενοε, ώστε να αποτραπεί η κακό
βουλη εκμετάλλευσή τουε. Σελ. 23

Τον Ιούνιο 
η αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών
Στα τέλη Ιουνίου του 2011 μετατίθεται η α
ναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, 
αντί στΐ5 αρχέε του έτουβ, όπω$ ήταν η αρ
χική πρόθεση. Αναφερόμενοε στο θέμα, ο 
γενικόε γραμματέαε του υπουργείου Οικο
νομικών, Δημήτρηε Γεωργακόπουλοβ, πα
ραδέχθηκε ότι η αγορά είναι πιεσμένη και 
μια αύξηση στα επίπεδα των αγοραίων α
ξιών θα δημιουργούσε πρόσθετο πρόβλημα. 
Το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να α
ντισταθμίσει τΐ3 απώλειε5 μέσω τηε έντα- 
ξηε στο σύστημα αντικειμενικού προσδιο
ρισμού των αξιών περίπου 6.000 οικισμών 
(κυρίωε νησιωτικών περιοχών) από την 1- 
1-2011, όπου σήμερα τα ακίνητα απαλλάσ
σονται από φόρουε, όπωε ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ 
(φόροε μεγάληβ ακίνητηε περιουσίαε) ή ε
πιβαρύνονται με μικροποσά. Σελ. 22

Μετωπική Τρισέ - Βέμπερ για τα μέτρα στήριξης

Η Eurobank επέστρεψε στις αγορές
Αντλησε ρευστό από τη διατραπεζική με ενέχυρο ελληνικά ομόλογα

Η αναθεώρηση 
ελλείμματος, 
χρέους φέρνει 
πρόσθετα μέτρα
Επιπλέον μέτρα για 
το 2011, cos συνέπεια 
m s  αναθεώ ρησή 
του ελλείμματοε και 
του χρέουε παρελθό
ντων ετών από τη 
Eurostat, προανήγ
γειλε χθεε ο Επίτρο- 
nos Οικονομικών και 
Νομισματικών Υπο
θέσεων, Ολι Ρεν (φω
τογραφία), μετά τη 
συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμ
βούργο, όπου συζητήθηκε το θέμα των ελ
ληνικών στατιστικών στοιχείων. Ο κ. Ρεν ά
φησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Eurostat να 
μην είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει n s  ο- 
ριστικέε εκτιμήσειε m s έωβ την ερχόμενη 
Παρασκευή, οπότε κατά πάσαν πιθανότητα 
τα ελληνικά στοιχεία θα συνοδεύονται για 
μία ακόμη φορά από αστερίσκοι. Ωστόσο, 
ξεκαθάρισε ότι τα τελικά στοιχεία θα επι
κυρωθούν έωε τα μέσα Νοεμβρίου. Σελ. 23

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπε
ζα που επιστρέφει στην διατραπεζική αγο
ρά, ύστερα από πολύμηνο αποκλεισμό λό
γω των ανησυχιών για την έκβαση m s δη- 
μοσιονομικήε K p ions. Την προηγούμενη ε
βδομάδα, η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυ
χία τη χρηματοδότησή m s από την δια
τραπεζική αγορά με ενέχυρο ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου ύψουε 300 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση m s τράπεζα5, 
η συμφωνία, διάρκειαε 2 ετών, έχει συναφθεί 
με ιδιαίτερα ανταγωνισηκούε opous, με δια
τραπεζικό επιτόκιο e u r ib o r  πλέον περιθω
ρίου (spread) χαμηλότερο των 200 μονάδων 
βάσηε. Η επιτυχήε ολοκλήρωση m s συ-

ναλλαγή5 αντανακλά την πρόοδο m s δη- 
μοσιονομικήε κατάστασηε m s xcopas, με τη 
συνακόλουθη βελτίωση m s διεθνούε εικό- 
vas  m s και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση m s 
Eurobank, τόνιζαν στελέχη m s τράπεζα5. 
Ωστόσο, απαιτούνται xpö vos , σκληρή δου
λειά και συνέπεια ώστε να αποκατασταθεί 
η αξιοπιστία m s xcopas, να ομαλοποιηθούν 
οι συνθήκεβ και να σημάνει λήξη συναγερ
μού, επισημαίνουν. Η αποκατάσταση των 
γραμμών χρηματοδότησή των εγχωρίων 
τραπεζών είναι ζωτική$ σημασίαε, Ka0ci)s θα 
οδηγήσει σε μείωση m s εξάρτησηε από την 
ΕΚΤ και σε σταδιακή ομαλοποίηση m s ρευ- 
στότηταε στην αγορά. Σελ. 24

Πίσω από τα χαμόγελα κρύβεται μια οξεία αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρισέ (δεξιά) και του επικρατέστερου διαδό
χου του Αξελ Βέμπερ. 0 τελευταίος, μέλος της ΕΚΤ και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank), εμμένει στην κατάργηση 
των προγραμμάτων στήριξης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον κ. Τρισέ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει ένα νόμισμα, μία νομισματική πολιτική, 
μία κεντρική τράπεζα και ένας πρόεδρος που την εκπροσωπεί». Με τον τρόπο αυτό εξέφρασε τη διαφωνία του με τον κ, Βέμπερ, συνεχίζοντας να 
υποστηρίζει την απόφαση για συνέχιση των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων των ασθενέστερων οικονομιών της Ευρωζώνης. Σελ. 27

Η συναλλαγή αντανακλά τη βελτίωση της 
διεθνούς εικόνας της χώρας.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  του PAUL KRUGMAN / THE NEW YORK TIMES

Η  κινεζική εξάρτηση της Δύσης
Τον περασμένο μήνα ένα κινεζικό αλιευτικό συ- 
γκρούστηκε σε ιαπωνικά ύδατα με δύο σκά
φη τηβ ιαπωνική5 ακτοφυλακήε. Η Ιαπωνία 
συνέλαβε τον καπετάνιο του αλιευτικού. Η α
ντίδραση τη5 Κίνα5 ήταν να αποκόψει την Ια
πωνία από την πρόσβαση σε ζωτικέε πρώτεε 
ύλεε. Η Κίνα αντιπροσωπεύει περί το 97% τηε 
παγκόσμιαε προσφοράε σε σπάντε3 γαίεε, δη
λαδή μέταλλα που είναι απολύτου καίρια για 
την παραγωγή πολλών προϊόντων υψηλή5 τε- 
χνολογία5, συμπεριλαμβανομένου και του 
στρατιωτικού εξοπλισμού. Κατά τη γνώμη μου, 
η ιστορία αυτή σκιαγραφεί την ανικανότητα 
των ιθυνόντων στΐ5 ΗΠΑ και εμφανίζει μια 
κινεζική κυβέρνηση επικινδύνου επιρρεπή 
στην πρόκληση οικονομικού πολέμου με την 
ελάχιστη αφορμή.

Οι σπάνιεε γαίεε παίζουν καίριο ρόλο σε έ
να φάσμα εφαρμογών, από τα υβριδικά ο
χήματα μέχρι τιε οπτικέε ίνεε. Μέχρι τα μέ
σα τηε δεκαετίαε του 1980, οι ΗΠΑ δέσποζαν 
στον τομέα αυτόν, αλλά στη συνέχεια κυ
ριάρχησε η Κίνα. Η Κίνα έχει περί το 1/3 των 
παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών. Σε

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περί
που ίο 97% της παγκόσμιας 
προσιροράς σε σπάνιες γαίες, 
δηλαδή μέταλλα που είναι καί
ρια για την παραγωγή προϊό
ντων υψηλής τεχνολογίας.
συνδυασμό με το χαμηλό κόσκ« εξόρυξηε και 
επεξεργασίαε, χάρη στουε χαμηλούε μι- 
σθούε και στην έλλειψη σεβασμού στο πε
ριβάλλον, η σχετική αφθονία διευκόλυνε την 
Κίνα να υπερκεράσει την αμερικανική βιο
μηχανία. Γιατί κανεί5 δεν προειδοποίησε γι’ 
αυτό που συνέβαινε τουλάχιστον επικαλού- 
μενοε ζητήματα εθνική5 ασφαλείαε. Το 2003, 
όταν θα θυμάστε πωε η κυβέρνηση θεωρούσε 
τα πάντα θέμα εθνικήε ασφαλεία5, οι Κινέ
ζοι κυριολεκτικόν πακετάρισαν όλο τον ε
ξοπλισμό σε μια εγκατάσταση αμερικανική5 
παραγωγή5 και τον μετέφεραν στην Κίνα. Το

αποτέλεσμα ήταν ένα μονοπώλιο που ή Κί
να είναι πρόθυμη να εκμεταλλευθεί εν  το έ- 
πακρον. Προσφάτον η Ενωση Εργαζομένων 
στα Χαλυβουργεία υπέβαλε καταγγελία ε
ναντίον m s κινεζική5 πρακτικήε, αναλαμ- 
ßävovias πρωτοβουλία όταν οι αμερικαντκέε 
επιχειρήσει δεν το αποτολμούν επειδή φο
βούνται την εκδίκηση m s Kivas. Ακολούθησε 
το συμβάν με το αλιευτικό. Οι περιορισμοί που 
επιβάλλει η Κίνα crus εξαγωγέε σπάνιων γαι- 
ών παραβίαζαν ήδη n s  συμφωνίεε που είχε 
συνάψει η Κίνα προτού προσχωρήσει στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Αλλά το εμπάργκο an s  εξαγωγέ3 σπάνιων 
γαιών στην Ιαπωνία ήταν μια πιο απροκά
λυπτη παραβίαση του διεθνούε εμπορικού δι
καίου. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι προσέβαλαν 
την νοημοσύνη pas, ισχυριζόμενοι ότι δεν 
υπήρχε επίσημο εμπάργκο. Ποια διδάγματα 
αντλούμε από το συμβάν; Πρώτον και προ- 
φανέε, ότι ο κόσμοε πρέπει να βρει εναλλα
κτικού s nöpous άντλησηβ αυτών των πρώ
των υλών. Υπάρχουν αποθέματα σπάνιων γαι- 
ών an s  ΗΠΑ και αλλού. Η ανάπτυξή mus, ό

μω5, και η ανέγερση εγκαταστάσεων για την 
επεξεργασία των πρώτων υλών θα χρειαστούν 
χρόνο και οικονομική στήριξη. Δεύτερον, ό
τι η αντίδραση τηε Κίνα5 απλώε ενισχύει τιβ 
ενδείξειε ότι η νέα οικονομική υπερδύναμη 
δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει τιε ευ- 
θύνεε που συνοδεύουν το καθεστώε αυτό. Με- 
γάλε$ οικονομικέ5 δυνάμει συνειδητοποιούν 
πω5 διακυβεύονται πολλά συμφέροντά τουβ 
και διστάζουν να καταφύγουν σε οικονομι
κό πόλεμο ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν 
εξόφθαλμεε προκλήσειε. Το καταμαρτυρεί και 
ο φοβικόε τρόπο5 με τον οποίο αντιμετωπί
ζουν την πολιτική συναλλαγμαηκήε ισοτιμίαε 
τηε Κίνα5. Αν συνδυάσουμε την υπόθεση 
των σπάνιων γαιών με τη συμπεριφορά τηε 
Κίναε σε άλλα μέτωπα, τιε κρατικέε επι
δ ο τή σ ε ι που βοηθούν επ ιχε ιρή σ ει να α
ποσπάσουν συμβόλαια και προπαντό5 την 
πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών, τό
τε έχουμε μια οικονομική υπερδύναμη πα- 
ρία, απρόθυμη να τηρήσει τουε κανόνε5. 
Και το ερώτημα είναι, τι κάνουμε όλοι οι υ
πόλοιποι.
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Δημοσιοποίηση 
των φορολογικών 
στοιχείων στο Διαδίκτυο
Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις  -  

Εξετάζεται επέκταση για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι θα έχουν πρόσβαση σια φορολογικά στοιχεία 
ίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, και γενικότερα στα 
φορολογικά δεδομένα που θα δημοσιοποιούνται.

Τ ο υ  ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ

Στο Διαδίκτυο θα αναρτώνται τα 
φορολογικά στοιχεία ελεύθερων 
επαγγελματιών και εμπορικών ε
πιχειρήσεων, ενώ το υπουργείο 
Οικονομικών θέλει να επεκτείνει 
τη δημοσιοποίηση των φορολο
γικών δεδομένων στο σύνολο 
των φυσικών και νομικών προ
σώπων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
(ΠΟΛ1135) του υπουργείου Οι
κονομικών θεσμοθετείται και η 
χρήση του Διαδικτύου στη δη- 
μοσιοποίση του καταλόγου φο- 
ρολογουμένων που συντάσσεται 
κάθε χρόνο από τιε εφορίε5 και 
περιέχει:

α) το ονοματεπώνυμο ή την ε
πωνυμία μιαε επιχείρησα, 

β) τον τίτλο και τα στοιχεία των 
φορολογουμένων, 

γ) το καθαρό εισόδημα από ε- 
μπορικέε εμπορικέε επιχειρήσει 
και ελεύθερα επαγγέλματα, 

δ) το συνολικό καθαρό εισό
δημα που υπόκειται σε φορολο
γία,

ε)τον φόρο που αναλογεί σε 
αυτό.

Ωστόσο, η ηγεσία του υπουρ
γείου Οικονομικών έχει αποστεί- 
λει σχέδιο υπουργήσω απόφασα

στην Αρχή Προστασίαε Προσω- 
πυαον Δεδομένων, όπω$ ανέφερε 
και ο κ. Δ ιομήδα Στηνιέλα στην 
«Καθημερινή», με το ερώτημα ε
άν μπορούν να δημοσιοποιη
θούν και να αναρτηθούν τα φο
ρολογικά στοιχείων των μισθω
τών, των συνταξιούχων και γενι
κότερα όλων των φυσικών και νο
μικών προσώπων.

Οπωε τονίζεται στην εγκύκλιο

Οπως ιονίζεται 
στην εγκύκλιο 
του υπουργείου 
Οικονομικών, αποτελεί 
ένα εύλογο μέτρο 
αντιμετώπισης 
της φοροδιαφυγής.

του υπουργείου Οικονομικών η 
δημοσιότητα των φορολογικών 
δεδομένων συγκεκριμένων κα
τηγοριών φορολογούμενων που- 
σύμφωνα με στατιστικά στοι
χεία- αποφεύγουν να δηλώνουν τα 
πραγματικά τουβ εισοδήματα, α
ποτελεί ένα εύλογο μέτρο αντι
μετώ πισ ή  τ α  φοροδιαφυγήε.

Η ταυτοποίηση του χρήστη 
που έχει πρόσβαση στον συγκε
κριμένο κατάλογο επιτρέπει τη θέ
σπιση ποσοτικών κριτηρίων ωε 
προε τον αριθμό των δεδομένων 
που θα εξαχθούν. Αυτό το μέτρο 
όπωβ τονίζεται στην εγκύκλιο 
δυσχεραίνει τη μαζική εξαγωγή 
δεδομένων προστατεύοιπά τα έ
τσι από επεξεργασία που δεν δι
καιολογείται από τον σκοπό τ α  
διάταξα , όπωε για παράδειγμα 
την εμπορική εκμετάλλευση των 
ο ικονομιώ ν στοιχείων.

Πρόσβαση
Η πρόσβαση στον κατάλογο δεν 

θα είναι ανοικτή αλλά θα είναι ε
λέγξιμη και θα γίνεται με βάση συ- 
γκεκριμένεε διαδικασίεε και πο
σοτικά και ποιοτικά κριτήρια 
που θα καθοριστούν από υπουρ- 
γυαϊ απόφαση. Πάντωβ, δεν είναι 
ξεκάθαρο ποιοι θα έχουν πρό
σβαση στα φορολογικά στοιχεία 
των επιχειρήσεων και των ελεύ
θερων επαγγελματιών και γενι
κότερα στα φορολογικά δεδομέ
να που θα δημοσιοποιούνται.

Σημειώνεται ότι οι προϊστάμε
νοι των εφοριών από το 1994 μπο
ρούσαν να συντάσσουν κάθε έτοε 
με βάση τιε δηλώ σει που του5 ε
πιδίδονταν κατάλογο με τιε ε-

μπορικέε επιχειρήσει και τουβ ε- 
λέυθερουβ επαγγελματίεε με τα 
στοιχεία που αναφέρονται και πα
ραπάνω. Ο κατάλογο$ αυτόε έ
πρεπε (σύμφωνα με το άρθρο 85 
του Κώδικα Φορολογίαε Εισοδή- 
ματοε) να τοποθετείται σε πρό
σφορη θέση στην εφορία ώστε να 
μπορεί να λαμβάνει γνώση ο ο
ποιοσδήποτε.

Πάντωβ, και όπωε ορίζεται στο 
άρθρο 85 του ΚΦΕ, οι φορολογι-

κέε δηλώ σει, τα φορολογικά 
στοιχεία, οι εκθέσειε, οι πράξειβ 
προσδιορισμού αποτελεσμάτων, 
τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσειε 
του προϊσταμένου τ α  εφορίαε και 
κάθε στοιχείο του φακέλου που έ
χει σχέση με τη φορολογία ή ά- 
πτεται αυτήε είναι απόρρητα και 
δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή 
τουε σε οποιονδήποτε άλλον ε- 
κτόε απο τον φορολογούμενο 
τον οποίο αφορούν.

Η αναθεώρηση ίων στοιχείων φέρνει νέα μέτρα το 2011

Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με χον Ιταλό 
ομόλογό του Τζ. Τρεμόντι.

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Πρόσθετα μέτρα για το 2011 ε- 
ξαιτίαε τ α  αναθεώ ρησή των 
στοιχείων για το χρέοε και το έλ
λειμμα από τη Eurostat προα
νήγγειλε χθεε ο επίτροποε Οικο
νομικών και Νομισματικών Υπο
θέσεων, Ολι Ρεν, μετά τη συνε
δρίαση του Eurogroup στο Λου
ξεμβούργο, όπου συζητήθηκε το 
θέμα των ελληνικών στατιστικών.

«Είχαμε εκφράσει ορισμένεε ε
π ιφυλάξει τον περασμένο Απρί
λιο. Η Eurostat έστειλε και άλλη 
αποστολή τον Σεπτέμβριο και 
βρήκε νέα ευρήματα που θα πρέ
πει να περάσουν στο έλλειμμα και 
στο χρέθ5 και θα το επηρεάσουν. 
Η Eurostat θα ολοκληρώσει το έρ
γο, να καθαρίσει τα στατιστικά 
στοιχεία του 2009 μέχρι t is  22 
Οκτωβρίου ή το αργότερο μέχρι 
τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε σε αυ
τά να βασιστεί το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού και να κά
νουμε την εξέταση για την τρί
τη δόση. Είναι πιθανό να έχει ε
πίδραση otous oroxous του 2010. 
Οι δημοσιονομικοί στόχοι του 
2011 θα διατηρηθούν και iotas να 
χρειαστούν ορισμένα επιπρό
σθετα μέτρα», δήλωσε ο κ. Ρεν.

Ο πρόεδρο5 του Eurogroup 
και πρωθυπουργόε του Λουξεμ
βούργου, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ση-

μείωσε από την πλευρά του ότι γι’ 
αυτή την αναθεώρηση δεν ευ- 
θύνεται η ελληνική κυβέρνηση, 
αλλά η αλλαγή τ α  μεθοδολογία3, 
εννοώνταε ότι η αλλαγή των 
στοιχείων οφείλεται στο γεγονόε 
ότι ενσωματώνονται στο δημόσιο 
έλλειμμα και χρέθ5 τα ελλείμμα
τα και τα χρέη των ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, με 
τα τελευταία στοιχεία που πα
ρουσίασε η ελληνική πλευρά, το 
έλλειμμα του 2009 διαμορφώνε
ται στο 15,4% του ΑΕΠ και το χρέ- 
os στο 127,6%. Ωστόσο, η 
Eurostat δεν είναι ακόμη έτοιμη 
να τα επικυρώσει και την ερχό
μενη Παρασκευή θα τα δώσει στη

δημοσιότητα, διατηρώντα5 κά- 
n o n s  επιφυλάξει. Η ελληνική 
πλευρά έχει ζητήσει να μη δη
μοσιοποιηθούν καθόλου στοι
χεία εάν πρόκειται να έχουν α- 
tra p io K o u s . Σε κάθε περίπτωση, 
ακόμη κι αν δημοσιοποιηθούν 
την Παρασκευή στοιχεία με α- 
στερίσκου3, η Eurostat θα ξεκα
θαρίζει ότι οι 6iacpop0s είναι μι- 
κρέε (0,1 -  0,2% του ΑΕΠ σύμ
φωνα με κοινοτικούε αξιωμα- 
τούχου5) και ncos σύντομα θα α
νακοινώσει τα τελικά επικυρω
μένα στοιχεία.

Ανοικτό παραμένει το θέμα in s  
λ ή ψ α  πρόσθετων μέτρων φέτοε, 
εξαιτία5 τόσο m s αναθεώ ρησή 
όσο και m s  απόκλισή των εσό
δων. Η τρόικα φέρεται πρόθυμη 
να επιδείξει ανοχή στην απόκλι
ση που οφείλεται στην αναθεώ
ρηση. Εξού και η αναφορά του κ. 
Ρεν μόνο σε πρόσθετα μέτρα για 
το 2011. Τα όποια μέτρα ληφθούν 
φέτο5, δηλαδή η περικοπή του 
Προγράμματο5 Δημοσίων Επεν
δύσεων, θα ληφθούν για να α
ντισταθμίσουν την απόκλιση 
των εσόδων.

Την ανοχή m s  τρόικαε o t is  ε- 
πιπτώσεΐ5 από την αναθεώρηση 
του 2009 στο έλλειμμα του 2010 
μαρτυρά και η επισήμανση του 
κ. Γιουνκέρ περί αλλαγήβ m s  με- 
θοδολογίαε.

Αυτό που ενδιαφέρει πλέον την 
τρόικα είναι να οριστικοποιηθούν 
τα στατιστικά στοιχεία του 2009, 
να μετρηθεί με ακρίβεια η επί
πτωση m s  αναθεώ ρησή στο 
2010, ώστε να καταρτισθεί σε πιο 
αξιόπιστεε βάσειβ ο προϋπολο- 
γισμόε του 2011.

Αυτό που είναι δύσκολο να α
παντηθεί είναι οι επιπτώσειε 
που θα έχει η αναθεώρηση oris 
ayopés. Το στοιχείο που φαίνεται 
να δημιουργεί μεγάλο προβλη
ματισμό είναι το xpéos. Η εκτό
ξευσή του στο 127,6% του ΑΕΠ 
οδηγεί στην αύξηση του xpéous 
στην περιοχή του 160% του ΑΕΠ 
το 2013. Για τον λόγο αυτό και η 
διευκόλυνση στην αποπληρωμή 
των 110 δισ. ευρώ θεωρείται ε
πιβεβλημένη.

Μάλιστα, η Citi σε έκθεσή m s 
υποστηρίζει ότι, πλην m s επι
μή κυνσ ή  του χρόνου αποπλη- 
ρωμήε, υπάρχουν πολλέ3 πιθα- 
νότητεβ να δοθούν και περαι
τέρω χρήματα μετά το 2013. 
Αυτό, γιατί το 2013 το xpéos θα 
διαμορφωθεί στα 360-365 δισ. 
ευρώ, με το 40% να βρίσκεται 
στα χέρια m s  ip o u ta s . Από την 
πλευρά m s, η Credit Suisse χα
ρακτηρίζει με έκθεσή m s «σο
φή» τη συζήτηση περί επιμή- 
K uvo ns  των δανείων από τον μη
χανισμό στήριξα .

Αυστηρές κυρώσεις για τα κράτη-μέλη με υπερβολικό έλλειμμα
Δημοσιονομικό 

έλλειμμα 
και δημόσιο χρέος 

στην Ευρωζώνη
Α π ρ ίλιος 2 0 1 0  (%  ΑΕΠ)

Τα νεώτερα στοιχεία, 
τα οποία αναμένεται 

να περιέχουν αναθεωρήσεις, 
θα δημοσιευθαύν 

την Παρασκευή 22/10
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Του ανταποκριτή μας σ ης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Την επιβολή αυστηρότερων οικο
νομικών κυρώσεων κατά κρα- 
τών-μελών τ α  Ευρωζώνη που έ
χουν υπερβολικό έλλειμμα και 
δεν λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα 
εντό5 έξι μηνών, συμφώνησαν αρ
γά χθε$ το βράδυ οι υπουργοί Οι
κονομικών τ α  Ευρωπαϊκήθ Ενω
σ α . Λίγο νωρίτερα είχαν δώσει το 
«πράσινο φω5» η Γερμανίδα κα- 
γκελάρΐ05 Αγκελα Μέρκελ και ο 
Γάλλοε πρόεδρο5 Νικολά Σαρκο- 
ζί. Παράλληλα, Βερολίνο και Πα
ρίσι συμφώνησαν να προωθή
σουν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο 
κοινή πρόταση για την αναθεώ
ρηση τ α  συνθήκα  τ α  Λισσα- 
βώναε, ανοίγοιπα τον δρόμο για 
τη δημιουργία ενό5 μόνιμου μη
χανισμού διαχείρ ισα κρίσεων 
πριν από το 2013.

«Ενα κράτοθ-μέλοθ με υπερ
βολικό έλλειμμα το οποίο δεν 
λαμβάνει τα απαραίτητα διορθω
τικά μέτρα εντό5 εξαμήνου θα υ- 
πόκειται σε κυρώσει», δήλωσε 
χθεε ο Γάλλο β πρόεδροε Νικολά 
Σαρκοζί μετά τη συνάντησή του 
με τη Γερμανίδα καγκελάριο 
Αγκελα Μέρκελ. Στόχο5 του Πα
ρισιού είναι να διατηρήσουν οι υ
πουργοί Οικονομικών τον τελευ
ταίο λόγο πριν από την επιβολή οι
κονομικών κυρώσεων. Σε αντάλ
λαγμα, το Βερολίνο απέσπασε τη

συμφωνία τ α  Γαλλία5 για την ε
πιβολή αυστηρότερων κυρώσεων 
τόσο στο «προληπτικό» όσο και 
στο «διορθωτικό» σκέλοε του 
Συμφώνου Σταθερότητα5 και Ανά
πτυξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να επιβάλει σταδιακέε κυ
ρώ σει κατά κρατών-μελών των

οποίων το δημόσιο xpEos δεν 
μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθ
μό, δήλωσαν οι κ. Μέρκελ και Σαρ
κοζί. Η Κομισιόν πρότεινε oris 29 
Σεπτεμβρίου την επιβολή κύρωσα 
ions με το 0,2% του ΑΕΠ σε κρά- 
τοθ-μέλοε που δεν μειώνει το τμή
μα του δημοσίου χρέουε του που

βρίσκεται πάνω από το όριο 60% 
του ΑΕΠ κατά 5% τον χρόνο για 
τρία χρόνια. Σε πρώτο στάδιο η 
ποινή θα είναι έντοκη κατάθεση, 
που στην περίπτωση μη συμ
μόρφω σή θα μετατρέπεται σε ά
τοκη και τελικά σε'πρόστιμο 
(στην περίπτωση τ α  Ελλάδαε υ

πολογίζεται σε 475 εκατ. ευρώ τον 
χρόνο). Οι αρχηγοί κρατών και κυ
βερνήσεων αναμένεται να υιοθε
τήσουν τιβ τελικέε προτάσεΐ5 για 
την ενίσχυση τη5 οικονομήσω δια
κυβέρνησή στη σύνοδο κορυφή5 
στω 28-29 Οκτωβρίου. Η Κομισιόν 
ελπίζει ότι οι νέοι κανόνεε για έλ
λειμμα - χρέθ5 και μακροοικονο- 
μικέβ ανισορροπίεθ θα τεθούν 
σε εφαρμογή από το 2012. Ωστό
σο, ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον 
έχει και η συμφωνία Γαλλία5 -  Γερ- 
μανία5 για τη δημιουργία μόνιμου 
μηχανισμού διαχείρισα κρίσεων, 
στο πρότυπο του προσωρινού 
ελληνικού και ευρωπαϊκού μηχα
νισμού βοήθεπω που λήγουν το 
2013. Μέρκελ και Σαρκοζί είπαν 
ότι θα εξετάσουν τη δυνατότητα 
τ α  στέρησα του δικαιώματοβ ψή
φου κράτου5-μέλουε που απο
τυγχάνει να τιθασεύσει το έλ
λειμμά του. Μια δεύτερη γερμα
νική πρόταση, που ωστόσο δεν α
ναφέρθηκε χθεε, είναι η επιβολή 
«κουρέματο5» σε κρατικά ομόλο
γα κρατών που καταφεύγουν 
στον μόνιμο μηχανισμό στήριξή. 
Δηλαδή η ομαλή χρεοκοπία κρά- 
τουΒ-μέλουε τ α  Ευρωζώνη. 
Ενδεχόμενη υιοθέτηση τ α  πρό- 
ταση5 αυτήε θα οδηγούσε σε αύ
ξηση των επιτοκίων δανεισμού για 
κράτη-μέλη όπωε η Ελλάδα. Προ5 
το παρόν, η γερμανική πρόταση 
περί ομαλή5 χρεοκοπία5 δεν έχει 
βρει μεγάλη απήχηση στην Ε. Ε.

Στα 5 δισ. ευρώ 
ετησίως ίο  «ξέπλυμα» 
χρήματος
Στα 5 δισ. ευρώ ή στο 2% του ΑΕΠ ανέρχεται το  ξέπλυ
μα μαύρου χρήματοε στη χώρα μα5, σύμφωνα με τα στοι
χεία τ α  Διεθνούε Χρηματοοικονομικήβ Ομάδαε Δρά- 
ση5, αρμόδιαε για το θέμα (ΕΑΤε). Στα στοιχεία ανα
φέρθηκε ο υφυπουργόθ Οικονομικών κ. Δημήτρη5 Κου- 
σελάε, μιλώνταε στο 2ο Συνέδριο του Ελληνοαμερικα- 
νικού Επιμελητηρίου, με θέμα το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρή- 
ματοε», με χορηγό επικοινωνία3 την «Καθημερινή».

Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η φοροδια
φυγή, το εκτεταμένο εύροε πω  οποία3 γίνεται αντιληπτό 
από μια σειρά παραδείγματα που δημοσιοποίησε ο ει- 
δικόε γραμματέα5 του ΣΔΟΕ κ. Γ ιά νν α  Κ απελέρα. Ο 
κ. Κ απελέρα έκανε λόγο για αξιοποίηση όλων των μη
χανισμών, όπω5 δέσμευση περιουσίαε, για τον εντο
πισμό όσων διακινούν

Αριθμοί 
5 δισ. ευρώ
ή 2% του ΑΕΠ εκτιμόται 
στη χώρα μας το μαύρο 
χρήμα.

37 εκαχ. ευρώ
η απώλεια για το Δημόσιο 
από συνεργασία γιατρών 
με νοσοκομείο για εισαγω
γές εμφυτευμάτων.

25 εκατ. ευρώ
η απώλεια για το Δημόσιο 
από τριγωνικές συναλλαγές 
για προμήθεια βηματοδο
τών με υπερτιμολογήσεις.

1 τρισ. δολ.
παγκοσμίως δαπανάται για 
δωροδοκίες.

μαύρο χρήμα που δεν 
δικαιολογείται με βά
ση τα δηλωθέντα ει- 
σοδήματά του5, ενώ 
πρότεινε το πόθεν έ- 
σχε5 να αποτελέσει 
ξεχωριστό ποινικό α
δίκημα.

Ο επικεφαλήβ του 
ΣΔΟΕ αναφέρθηκε σε 
χαρακτηριστικέ5 πε- 
ριπτώσεω υπερτιμο- 
λόγηση5 υπηρεσιών 
στον χώρο τηε υγεία3, 
που έχουν ζημιώσει το 
Δημόσιο με δεκάδεε 
εκατομμύρια ευρώ και 
οι οποίε5 είναι αντι
κείμενο διερεύνηση5 
από το Σώμα. Μεταξύ 
αυτών περίπτωση 
τεσσάρων γιατρών, οι 
οποίοι σε συνεργασία 
με τρίτο πρόσωπο έ
καναν εισαγωγέβ συ
γκεκριμένου σκευάσματο5 από το εξωτερικό, το κόστο5 
του οποίου ήταν 180 ευρώ και πωλούνταν στον 
ΟΠΑΔ, τον φορέα περ ίθαλψ ή  των δημοσίων υπαλ
λήλων, έναντι 2.943 ευρώ, επιβαρύνοντα3 το Δημόσιο 
με 1,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη περίπτωση ζημίαε του 
Δημοσίου με το ποσό των 37 εκατ. ευρώ, εντοπίστη
κε από τη συνεργασία γιατρών με νοσοκομείο για ει- 
σαγωγέε εμφυτευμάτων, ενώ στα 25 εκατ. ευρώ α
νέρχεται η ζημιά του Δημοσίου από υπερτιμολόγηση 
βηματοδοτών.

Ο κατάλογοε των περιπτώσεων δ ια σπά θισή  δημο
σίου χρήματοε είναι μακρύ3 και περιλαμβάνει υπόθε
ση έκδοσηε εικονικών παραστατικών στον ΟΠΑΔ, μέ
σω των οποίων ασφαλισμένοι χρεώνονταν με θεραπείεβ 
στω οποίε5 ουδέποτε υποβλήθηκαν, ζημιώνονταε το 
Δημόσιο κατά 4 εκατ. ευρώ, αλλά και περίπτωση ει
κονικών συνταγογραφήσεων γιατρών του ΙΚΑ, η έρευνα 
τηε οποίαε συνεχίζεται. Ο κ. Καπελέρηε έκανε λόγο για 
«αποκαρδιωτική κατάσταση», σημειώνονταε ότι «κά
ποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τουε» και για ανά
γκη «στελέχωσηε με πρόσωπα που δεν θα διστάσουν 
να συγκρουστούν».

Αιχμηρό3 για την «κρατική αδράνεια και την απα
θή θέση των δημοσίων λειτουργών, που έχει ανεχθεί 
ή νομιμοποιήσει παράνομε5 καταστάσειε, υπήρξε ο πρό- 
εδρο5τη3 Ειδικήβ Νομοπαρασκευαστική3 Επιτροπή5 
για τη συγκρότηση Ενιαίου Σώματοβ Επιθεωρητών Δη- 
μόσια3 Διοίκησηε, κ. Γιώργο5 Ζορμπά3. Μεταξύ αυτών 
η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, ο διακανονισμόε χρε
ών και φορολογικών υποθέσεων των ασυνεπών φο- 
ρολογουμένων, αλλά και ο νόμο5 περί επαναπατρισμού 
των κεφαλαίων», για τον οποίο ο κ. Ζορμπά3 υπαινί- 
χθηκε ότι είναι αντισυνταγματικό5.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Με φορολογική  
ενημερότητα 
η επιστροφή ΦΠΑ
Δεν θα εηιστρέφεται o Eióucós Φόροε Κατανάλωσή και 
ο ΦΠΑ om us npampioúxous που έχουν χρέη στο Δη
μόσιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοί mus. Σύμφωνα με τη νομο
θεσία, οι πρατηριούχοι αγοράζουν ακριβά το πετρέλαιο 
θέρμανσηε, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσή στα ε
πίπεδα του Kivnons ωστόσο, πωλούν omus καταναλωτέε 
σε χαμηλή τιμή και m us επιστρέφεται η διαφορά. Σε α
πόφαση που εξέδωσε χθε$ o unoupYÓs Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου ορίζεται neos για óoous δικαιού- 
xous επιστροφών φόρων διαπιστώνεται έπειτα από έ
λεγχο των στοιχείων του ΗΦΑΙΣΤΟΣ o m  2 και 17 κά
θε μήνα ότι είναι φορολογικά ενήμεροι, οι επιστροφέ5 
θα πιστώνονται στον τραπεζικό m us λογαριασμό.

Αντίθετα για óoous óucaioúxous όμω5 διαπιστώνεται 
ότι έχουν ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη, ληξιπρόθεσμα 
χρέη ouvunoxpécnons ή συνυπευθυνότητα5, ληξπτρό- 
θεσμα χρέη συζύγου ή έχουν σε βάροε m us εντολή δέ- 

j σμευσηε έκδοσηε Αποδεικτικού Φ ο ρ ο λ ο γ ε ί Ενημε- 
póm m s, Ka0tús και για óoous δικαιούχουε δεν έχουν υ
ποβάλει δηλώ σει φορολογία5 εισοδήματο5 ή περιοδι- 
Kés Α εκκαθαριστικέε δ^ιλώσεΐ5 φόρου προστιθέμενηε 
αξία3 θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επι- 
στροφήβ:

1. Το πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα ενημε
ρώνει ηλεκτρονικά m us óikoioúxous αυθημερόν (με e- 
mail) ότι λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων που πα-

| ρουσιάζονται στη βάση δεδομένων του ΟΠΣΦ (TAXIS) 
το npos επιστροφή ποσό μεταβιβάζεται στην αρμόδια 
ΔΟΥ φορολογία3 του3, από την οποία μπορούν να το ει- 
σπράξουν αφού προηγουμένω3 τακτοποιήσουν την εκ- 

¡ κρεμότητα που έχουν.
2. Ταυτόχρονα, θα δημίου ργούνται αρχεία ανά ΔΟΥ 

για m us δικαιούχουε που έχουν κάποια από tis ανα- 
φερθείσεβ εκκρεμότητε3, τα οποία θα περιλαμβάνουν

( tis εξήε πληροφορίε3: αριθμό φορολογικού μητρώου του 
δικαιούχου - ονοματεπώνυμο ή επωνυμία - ποσό npos 
επιστροφή - αριθμό εκκαθάρισή - ημερομηνία εκκα
θάρισή .

3. Το τμήμα εσόδων των ΔΟΥ - γραφείο διαγραφών - 
επιστροφών, με βάση τα δεδομένα m s  συγκεκριμένα 
ηλεκτρονική3 κατάστασα επεξεργασία5, δημιουργεί εκ
καθαριστικό επιστροφή5 για κάθε δικαιούχο χωριστά.

4. Τα εκκαθαριστικά θα εξοφλούνται την ίδια η
μέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την 
έκδοσή mus.

yi \ L
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«Η N estle δεν είναι 
διατεθειμένη να  
μειώσει τις τιμές της»
«Δεν σημαίνει neos αφορά όλα τα προϊόντα το ότι Kónoios 
εκπρόσωποε m s κυβέρνησή είπε neos οι τιμέε θα μειωθούν 
μέχρι τα Χριστούγεννα». Με τη φράση αυτή απάντησε χθεε 
ο διευθύνων σύμβουλοε m s Νεστλέ EAAäs κ. Λοράν Ντε- 
ρά, κληθείε να σχολιάσει u s  πρόφατε5 δηλώ σει του υ
πουργού Περιφερειακά^ Ανάπτυξή και Ανταγωνιστικότητα5 
ότι οι τιμέε στα βασικά είδη θα μειωθούν μέχρι τα Χρι
στούγεννα. Ο κ. Ντερό απέκλεισε κατηγορηματικά το εν
δεχόμενο η Νεστλέ να μειώσει u s  τιμέ5 των βασικών προϊ
όντων m s, επισημαίνονταε ότι αυτήν την περίοδο έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι τιμέε των πρώτων υλών, είτε αυτά 
αφορά τον καφέ είτε τα δημητριακά.

Ο επικεφαλής της 
Nestle Hellas υπο
γράμμισε την υψη
λή φορολογική 
επιβάρυνση 
των προϊόντων.
δύο χρόνια πριν. Ο κ. Ντερό δεν παρέλειψε να αναφερθεί j 
και στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση των προϊόντων, 
επισημαίνονταε ότι στη Βρετανία ο ΦΠΑ στα τρόφιμα εί
ναι μηδενικό5.

Παρά u s  ónoiss δυσκολίε5, πάντωε, έχουν προκόψει λό
γω m s  oikovopikús Kpians, αλλά και του ασταθούε φο
ρολογικού καθεστώτο5, ο επικεφαλή5 m s Νεστλέ Ελλά5 τό
νισε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε από αυτούε που έρ
χονται στα καλά και φεύγουν στα άσχημα. Και θα μείνουμε 
και θα επεκταθούμε και θα εξελιχθούμε». Σύμφωνα δε με 
ασφαλεί5 πληροφορίεε, η εταιρεία εξετάζει ενδεχομένεε ε- 
ξαγορέ5 άλλων εταιρειών, KaOois αντιμετωπίζει την κρίση 
ais ευκαιρία.

Στην κρίση, άλλωστε, και στη στροφή m s κατανάλωσή 
καφέ στο σπίτι απαντά το νέο προϊόν που παρουσίασε χθε5 
η εταιρεία. Πρόκειται για τη μηχανή παρασκευήε πολλα
πλών ροφημάτων Nestle Dolce Gusto (σε συνεργασία με 
την Krups) για οικιακή χρήση.

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ j

Κατά 11% φθηνότερο 
το δίκλινο στην Αθήνα
Του ΣΤΆΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Μεγάλη πτώση εμφανίζουν τον Οκτώβριο οι τιμέε των ξε
νοδοχείων m s AOnvas σε σχέση με τιε μεταβολέε των τι
μών ónais διαμορφώνονται o us μονάδεε ανταγωνιστικών 
προορισμών τη5 Eupconns.

Αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του Καταλόγου 
των on-line ξενοδοχειακών τιμών m s  Trivago που απο
τυπώνουν τον μέσο όρο των τιμών διανυκτέρευση5 στη 
πιο δημοφιλείε ευρωπαϊκέε πόλεη.

Ειδικότερα, ο μέσοε ópos m s τιμήε του δίκλινου δωμα
τίου στα ξενοδοχεία m s  A0óvas μειώθηκε κατά 11% τον 
τρέχοντα μήνα συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2009 και 
διαμορφώθηκε στα 102 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση m s 
τάξΜ του 19% μεταξύ των δημοφιλών προορισμών εμ
φανίζουν οι τιμέε των ξενοδοχείων στην Κωνσταντινού
πολη. Μεταξύ δημοφιλών πόλεων m s vóuas Eupomns οι 
on-line ξεν ο δ ο χ ε ία ^  τιμέ5 m s AGnvas είναι οι χαμηλό- ( 
τερεβ. Το δωμάτιο στην Κωνσταντινούπολη διαμορφώνε- | 
ται στα 139 ευρώ, στη Ρώμη στα 160 ευρώ, στη Βαρκελώ
νη στα 141 ευρώ, στη Μαδρίτη στα 116 ευρώ και στη Λισ- 
σαβώνα στα 103 ευρώ.

Στο μεταξύ, κάμψη κατά 6% παρουσιάζουν και οι upés 
των ξενοδοχείων στη ελληνικέs πόλεη τον Οκτώβριο σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι σύμφωνα με τα στοιχεία 
m s Trivago. O péoos ópos τιμών διαμορφώνεται στα 90 ευ
ρώ το δωμάτιο. Αντίστοιχα, στην Τουρκία διαμορφώνεται 
στα 114 ευρώ, στην Κύπρο στα 117 ευρώ και στην Ισπα
νία στα 89 ευρώ. O péaos ópos m s upñs στην Ευρώπη φθά
νει στα 118 ευρώ epéms τον Οκτώβριο περίπου στα ίδια ε
πίπεδα με πέρυσι. Οι πιο ακριβέε πόλεη είναι η Γενεύη με 
206 ευρώ, η Βενετία με 198 ευρώ, και το Παρίσι με 175 ευ
ρώ και οι πιο ipOnvés η Σόφια με 76 ευρώ, το Βουκουρέ
στι και η Βουδαπέστη με 77 ευρώ, η Κρακοβία με 79 ευ
ρώ και η Νυρεμβέργη και το Ανόβερο με 85 ευρώ.

Απαντώνταε και στουε ι- 
σχυρισμού5 του κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη περί υπερτιμο- | 
λογήσεων στην Ελλάδα, ο δι- 
ευθύνων σύμβουλοε m s Νε
στλέ Ελλάε υποστήριξε ότι 
στον καφέ οι τιμέ5 m s  εται- 
psias στην Ελλάδα είναι χα- 
μηλότερε3 σε σχέση με το ε
ξωτερικό, ενώ ειδικά η 
Nescafe Classic είναι χαμη
λότερη σήμερα από ό, τι

1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές προς ανάδειξη Αναδόχου για ιην εκτέλεση του έργου που αφορά 

»Φορτοεκφόρτωση υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπιίργου και 

Κηφισού».

2 .0  Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.11.2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον επιτροπής Διαγωνισμού, που 

θα συστήσει η ΔΕΗ, στα γραφεία ιης Διεύθυνσης Περιφέρειας Απικής (ΔΠΑ), 

οτην οδό Αριστείδου 5-7, 7ος όροφος - Γραφείο 721.

3. Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της σχετικής 

Διακήρυξης, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Ειδικές 

Εταιρείες, Τεχνικά Γραφεία, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Υπομηχα

νικοί, Τεχνολόγοι, κ.λ.π.) που ασχολούνται με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, 

είναι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο, δια

θέτουν ανάλογη εμπειρία και πληρούν προϋποθέσεις και όρους του σχετικού 

σχεδίου Σύμβασης.

4. Τα σχετικά τεύχη διατίθενται στους ενδιαφερομένους από τη Διεύθυνση Περι

φέρειας Απικής (ΔΠΑ) της ΔΕΗ (Αριστείδου 5-7, 7ος όροφος, Γραφείο 709, 

τηλ. 210 3287344) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 13:00 το αργό

τερο μέχρι την 02.11.2010, αφού δηλώσουν για λογαριασμό ποιας εταιρείας 

κ.λ.π. τα ζητούν (δίνοντας τα πλήρη στοιχεία της) και με καταβολή ποσού δέκα 

(10.00) €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο,

6. Στα ανωτέρω γραφεία της ΔΠΑ (τηλ. 210-3287344) οι ενδιαφερόμενοι μπο

ρούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηοη σχετικά με το έργο, 
τη Διακήρυξη ή το Διαγωνισμό.

V
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ  5 - 7  ·  1 0 5  5 9  Α Θ Η Ν Α  
Τ Η Λ . :  2 1 0  3 2  8 7  1 0 0

Ανοίγει ξανά για 
τις ελληνικές τράπεζες 
η διατραπεζική αγορά
Από τη Εηχοόαχύι η πρώτη χρηματοδότηση ομολόγων του 
ελληνικού Δημοσίου μετά το Μνημόνιο αξίας 300 εκατ.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας αντανακλά την πρόοδο σιη 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας όσο και την ισχυρή κεφαλαιακή 
βάση της ΕυτούΔηΚ» τονίζει η διοίκηση της τράπεζας. Στη φωτογραφία, 
ο διευθύνων σύμβουλος κ. Νικ. Νανόπουλος.

Σχο χαμηλό οι νέες μεχοχές χης ETE

Γεγονός είναι η μεγάλη επι
στροφή των ελληνικών τραπεζών 
στη διεθνείθ aYopés ύστερα α
πό πολύμηνο αποκλεισμό λόγω 
των ανησυχιών για την έκβαση 
m s  δημοσιονομική3 Kpians. 
Οπαη ανακοίνωσε x0es η 
Eurobank EFG την προηγούμε
νη  εβδομάδα ολοκλήρωσε με ε
πιτυχία την πρώτη (μετά μήνεβ 
απραξία5) συναλλαγή χρηματο
δ ό τη σ ή  ομολόγων του ελληνι
κού Δημοσίου στη διατραπεζική 
αγορά. Πρόκειται για την πρώ
τη ελληνική τράπεζα που επι
στρέφει στη διατραπεζική αγο
ρά, εξέλιξη που σε συνδυασμό με 
την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου 
m s  EOvikùs Τράπεζα5 επιβε
βαιώνουν την ουσιαστική βελ
τίωση του κλίματο5 για το εγ
χώριο τραπεζικό σύστημα και ευ
ρύτερα για την οικονομία. Το «ά
νοιγμα» m s  διατραπεζική5 αγο- 
pàs για ελληντκέε τράπεζε5 προ- 
κάλεσε αίσθηση και στο εξωτε
ρικό, ωστόσο στελέχη m s  
Eurobank μιλώντα5 στην «Κ» ση
μειώνουν ότι η παρατηρούμενη 
βελτίωση των συνθηκών δεν α
ποτελεί παρά την αρχή. «Απαι
τούνται xpôvos, σκληρή δουλειά 
και συνέπεια ώστε να αποκατα
σταθεί η αξιοπιστία m s  xciipas, 
να ομαλοποιηθούν οι συνθή- 
res και να σημάνει λήξη συνα
γερμού» τονίζουν.

Το ùiJjos m s χρηματοδότησή 
m s  Eurobank από τη διατραπε
ζική αφορά ομόλογα αξίαβ 300 ε-

κατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε 
με διεθνή επενδυτική τράπεζα 
του εξωτερικού. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση m s  τράπεζα5 η 
συμφωνία, OmpKsias 2 ετών, έ
χει συναφθεί με ιδιαίτερα α- 
νταγωνιστικούε ópous με δια- 
τραπεζικό επιτόκιο euribor πλέ
ον περιθώριο (spread) χαμηλό-

Η συμφωνία είναι 
διετής με επιτόκιο 
euribor πλέον περι
θώριο (spread) χαμη
λότερο των 200 μ.β.
τερο των 200 μονάδων βάσηε. 
Στελέχη m s  τράπεζα3 υπο
γραμμίζουν ότι το συνολικό πο
σό που έχει αντλήσει η 
Eurobank, τόσο μέσω m s πρό- 
oepams συμφωνίαε χρηματοδό
τ η σ ή  ελληνικών ομολόγων, ό
σο και διεθνών ομολογιακών 
τίτλων ανέρχεται σε 800 εκατ. ευ
ρώ. Ποσό úiJjous 300 εκατ. ευρώ 
αφορά τη συμφωνία χρηματο
δό τη σ ή  ομολόγων ελληνικού 
Δημοσίου και ποσό 500 εκατ. ευ
ρώ αφορά προγενέστερε5 συμ- 
φωνίεε χρηματοδότησή  διε
θνών ομολογιακών τίτλων που 
κατείχε στο χαρτοφυλάκιό m s η 
Eurobank.

Η συναλλαγή των 300 εκατ. 
ευρώ είναι η  πρώτη στη δια-

τραπεζική αγορά που πραγμα
τοποιείται με ομόλογα του ελ
ληνικού Δημοσίου μετά τη δη
μοσιονομική κρίση και την έ
νταξη m s  Ελλάδος στον μηχα
νισμό του ΔΝΤ και m s  Ευρω
παϊκής Evcoons.

Σύμφωνα με στελέχη m s τρά- 
πεζα5 η επιτυχήβ ολοκλήρωσή 
m s  αντανακλά την πρόοδο στη 
δημοσιονομική κατάσταση m s 
xcopas όσο και την ισχυρή κε
φαλαιακή βάση m s Eurobank. 
«Οι συναλλαγέ5 m s  Eurobank 
στη διεθνή διατραπεζυαϊ αγορά 
σηματοδοτούν πρώτο θετικό 
βήμα ανοίγματος των διεθνών α
γορών σε ελληνικά πιστωτικά ι
δρύματα - βήμα μείζονο5 σημα- 
oias στο μακρύ δρόμο για την 
πλήρη εξομάλυνση των χρημα
τοδοτικών ροών, καθώς δεν έ
χουν εκλείψει οι κίνδυνοι και οι 
δυσκολίες. Η συνεπήε υλοποίη
ση του Προγράμματοε Δημο- 
σιονομικήε Προσαρμογής πα
ραμένει απαραίτητη προϋπόθε
ση για την αποκατάσταση m s α
ξιοπιστίας m s  χώρας και τη 
σταδιακή μείωση των ανησυχιών 
m s  διεθνού5 επενδυτική5 κοι- 
vouvtas, στην προοπτική m s α
ποκατάστασή m s  πρόσβασή 
του ελληνικού Δημοσίου ous διε- 
0vsis κεφαλαιαγορέ5 και m s  α
να νέω σ ή  του ενδιαφέροντο5 
των ξένων επενδυτών για tous 
ελληνικούs τίτλουε» υπογραμ
μίζεται στην ανακοίνωση m s 
Eurobank.

Σήμερα ξεκινάει η διαπραγμά
τευση των 121.408.315 νέων 
κοινών ονομαστικών μετοχών 
της Εθνικής Τράπεζας οι οποίες 
προέκυψαν από την αύξηση του 
μετοχικού ιης κεφαλαίου με την 
καταβολή μετρητών. Παράλληλα 
χθες το απόγευμα έληξε η προ
θεσμία για ιην μετατροπή ίων 
ομολογιών που εξέδωσε η ETE 
στο ηλαίσιο του προγράμματος 
κεφαλαιακής ενίσχυσης σε με
τοχές. Η διαπραγμάτευση των 
μετοχών που θα προκύψουν α
πό τη μετατροπή ίων ομολογιών 
θα ξεκινήσει -εκτός αηροόπτου- 
στις αρχές χης επόμενης εβδο
μάδας. Στον απόηχο της μεγά

λης επιτυχίας της αύξησης κε
φαλαίου η διοίκηση χης ETE 
προετοιμάζεται εντατικά για τη 
διάθεση ποσοστού 20% της 
Finansbank σε Τούρκους και ξ έ 
νους επενδυτές. Το κλίμα στην 
Τουρκία, μετά ίο πρόσφατο δη
μοψήφισμα για τη συνταγματική 
αναθεώρηση, είναι εξαιρετικό. 
Μετά τη διάθεση και του 20% 
της Finansbank, από την οποία 
η τράπεζα εκτιμά ότι θα εισπρά- 
ξει περί το 1 δισ. ευρώ, ο δεί
κτης κεφαλαιακής επάρκειας 
της Εθνικής θα ανέλθει στο 
14,6% που είναι ένας από τους 
υψηλότερους δείκτες στην Ευ
ρώπη.

Στον έλεγχο των ομολογιούχων 
υψ ηλής εξασφάλισης περνά η Wind

Η διαδικασία επιλογής του νέου διευθύνοντος του OTE θα ολοκληρωθεί με 
την επιστροφή του υπ. Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου από το Ecofin. 
«Φαβορί» πάντως φέρεται ο κ. Mix. Τσαμάζ (δεξιά, δίπλα σιον κ. Βουρλούμη).

Ο κ. Τσαμάζ επικρατέστερος 
διάδοχος του Π. Βουρλούμη
Χωρίς να υπάρξει «Kanvós» στο 
θέμα m s  5ia6oxós του κ. Βουρ
λούμη στον OTE πραγματοποι- 
ήθηκε το βράδυ m s περασμένα 
Παρασκευής η συνάντηση των 
δύο βασικών μετόχων, δηλαδή 
του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου και του ε- 
πικεφαλή3 m s  Deutsche 
Telekom για την Ευρώπη κ. Γκ. 
Κέρκοφ. O unoupYÓs κ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου κράτησε κλει
στά τα χαρτιά του aus προτάσεΐ5 
m s Deutsche Telekom σε ό,τι α
φορά τον διάδοχο του σημερινού 
προέδρου και διευθύνοντοβ συμ
βούλου κ. Π. Βουρλούμη, αλλά ό
λα δείχνουν ότι o véos ισχύ pos 
ávOpamos στον OTE θα είναι ο 
σημερινός διευθύνων σύμβουλος 
m s Cosmote, Μιχάληε Τσαμάζ. 
Ο τελευταίθ5 προορίζεται για τη 
θέση τόσο του προέδρου όσο και

του διευθύνοντοε συμβούλου 
του OTE. Η κατάσταση αναμέ
νεται να ξεκαθαρίσει u s  επόμε- 
νεε ημέρες και αφού επιστρέψει 
από τη συνεδρίαση του Ecofln ο 
unoupyös κ. Παπακωνσταντί
νου. Ωστόσο, παράγοντε5 m s α- 
Yopäs ανέφεραν ότι οποιαδήποτε 
αλλαγή είναι απίθανο να σημει
ωθεί στη σημερινή προγραμ
ματισμένη συνεδρίαση του δι
οικητικού συμβουλίου του OTE, 
ενώ για την όποια αλλαγή πιθα
νόν να χρειαστεί νέα συνεδρία
ση του διοικητικού συμβουλίου. 
Πάντως, ο loxupös άνθρωπος m s 
Deutsche Telekom θα βρίσκεται 
στην Ελλάδα μέχρι αύριο βράδυ, 
δεδομένου ότι είναι ομιλητήε σε 
συνέδριο τηλεπικοινωνιών. Πά
ντα^, δεν αποκλείεται να παρα- 
μείνει στην Ελλάδα éos ότου ε
πιλυθεί το θέμα.

Τ ο υ  ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Στους ομολογιούχους υψηλήε ε
ξασφάλισή -ôncos αρχικά ανα- 
μενόταν- περιήλθε η W ind 
Hellas. Η αναδιάρθρωση m s 
κεφαλαιακή5 δομή5 m s επιχεί- 
pnans, που ανακοινώθηκε χθεε, 
έφερε σε έξι μεγάλα επενδυτικά 
οχήματα τον πλήρη έλεγχο του 
μετοχικού κεφαλαίου m s. Πα
ράλληλα, οι νέοι μέτοχοι θα 
διαθέσουν 420 εκατ. ευρώ με 
στόχο την περαιτέρω μείωση του 
δανεισμού και την ενίσχυση των 
κεφαλαίων Kivnons m s ελλη- 
vikùs εταιρείας Kivnms τηλε
φωνίας.

Συγκεκριμένα, η προσφορά 
που προκρίθηκε έχει αναληφθεί 
από τη Mount Kellett Capital 
M anagem ent (UK) LLP και για 
λογαριασμό ορισμένων κεφα
λαίων από u s  επενδυτικέε ε
τα ιρείες Taconic Capital 
Advisers UK LLP, Providence 
Equity Capital Markets LLC, 
Anchorage Capital Group LLC, 
Angelo Gordon & Co και Eton 
Park International LLP. Οι έξι ό
μιλοι διαχειρίζονται συνολικά 58 
δισ. ευρώ και ελέγχουν πάνω α
πό το 57% του οφειλόμενου πο
σού m s  Wind Hellas npos tous 
ομολογιούχου5 υψηλήε εξα
σ φ άλ ισ ή . Αν και η λήψη από- 
(paons απαιτεί τη συναίνεση 
του 75% των ομολογιούχων υ- 
ψηλήε εξασφάλισή, η διαδι-

«Η τελική συμφωνία ισχυροποιεί 
αισθητά τη Wind Hellas», τονίζει η 
διοίκηση της εταιρείας.

Με ιην αναδιάρθρωση 
το χρέος της Wind, 
από περίπου 1,87 δισ. 
σήμερα, μηδενίζεται.
κασία που θα ακολουθηθεί από 
εδώ και στο εξήε έχει καθαρά 
διαδικαστικό χαρακτήρα, δε
δομένου ότι οι συγκεκριμένοι οί
κοι έχουν εξασφαλίσει την υ
ποστήριξη ενό5 επιπλέον 20% 
ομολογιούχων κύριαε εξασφά
λ ισ ή . Εκτιμάται δε ότι η όλη 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 
6 έω5 8 εβδομάδεε και ότι, στο 
τέλοε, η W ind θα έχει μηδενι
κό δανεισμό, από περίπου 1,87

δισ. ευρώ που είναι σήμερα. Ει
δικότερα:

• Εγγυημένεε ομολογίες ονο- 
μαστική5 αξίαε 1,22 δισ. ευρώ με- 
τατρέπονται σε ίδια κεφάλαια 
(equity) üiJjous περίπου 400 εκατ. 
ευρώ, με απομείωση m s ονο- 
μαστικήε αξϊα5 tous στο 32%.

• Μη εγγυημένε5 ομολογίε5 ο- 
νομαστική5 αξίας 355 εκατ. ευ
ρώ εξαλείφονται (απομείωση 
στο 0%).

• Αποπληρώνονται τραπεζικέε 
π ισ τώ σ ε ι (Revolver Credit 
Facility) ύψους 290 εκατ. ευρώ.

• Παραμένουν σε διαθεσι
μότητα 130 εκατ. ευρώ στο τα
μείο m s επ ιχείρησή  cos κεφά
λαιο Kivnons.

Πρακτικά, η εταιρεία αποτι- 
μάται στα 820 εκατ. ευρώ, δη
λαδή στο ύψος του χρέους που 
κεφαλαιοποιείται (400 εκατ. ευ
ρώ) και στην κεφαλαιακή ένεση 
(420 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση m s 
εταιρεία5 υποδέχθηκε τη νέα 
συμφωνία με ενθουσιασμό. «Με 
την ολοκλήρωση m s  συναλλα- 
yris, η Wind Hellas θα είναι οι
κονομικά εύρωστη και θα έχει 
την απαιτούμενη ρευστότητα ώ
στε να ανταγωνιστεί από θέση 
ioxüos», σχολίασε ο διευθύνων 
σύμβουλός m s κ. Ν. Ζαρκαλής. 
Τέλος, η συμφωνία θα οδηγήσει 
σε ανασύσταση του Δ.Σ. m s ε
π ιχείρησή, ενώ παραμένει στη 
θέση του διευθύνοντο3 συμ
βούλου ο κ. Ζαρκαλήε.

Λύτρα άνω των 300 εκατ. δολ. δόθηκαν σε πειρατές την τελευταία διετία

Οι Σομαλοί πειρατές ευθάνονται για το 44% επί του συνόλου των 289 
πειρατικών επιθέσεων που καταγράφηκαν παγκοσμίως το εννεάμηνο 
του 2010, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η παρουσία της διεθνούς ναυτικής 
δύναμης δεν τους αποθαρρύνει ιδιαίτερα.

Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΑΟΥΝΙΑ

Περισσότερα από 300 εκατ. δο
λάρια σε καταβολή λύτρων έχουν 
κοστίσει στον ασφαλιστικό κλά
δο οι πειρατυτέε επ ιθέσ ει σε 
πλοία στην περιοχή m s Σομαλία5 
κατά τη διάρκεια των τελευταί
ων δυο ετών, εκτιμούν κύκλοι 
προσκείμενοι σε διεθνεί3 μεσίτες 
ασφαλίσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με έκθεση 
του οίκου Jardine Lloyd 
Thompson Limited (JLT), με έδρα 
του το Λονδίνο, το φαινόμενο m s 
πειρατεία3 έχει συμβάλει ώστε να 
αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός 
τόσο των ασφαλιστικών εται
ρειών όσο και των εταιρειών α- 
vaôoxùs o u s  θαλάσσιε s ασφα
λ ίσ ει. Στην ίδια έκθεση σημει
ώνεται ότι μεγάλα ονόματα του 
ασφαλιστικού κλάδου, όπως 
ΑΧΑ, Groupama RSA, είναι τώρα 
εγκατεστημένα στη Σιγκαπούρη 
και τη Μέση Ανατολή, σημειώ
νεται στην έκθεση. Σχετικά με

την πορεία των ασφαλίστρων για 
το επόμενο χρονικό διάστημα, ε- 
κτιμάται ότι η πληθώρα των 
«παικτών» σε συνδυασμό με την 
αύξηση τηε προσφερόμενηε χω- 
ρητικότηταε σε πλοία και τη 
σταθερή'ζήτηση σε φορτία είναι 
τρειε παράγοντεε που αναμένε

ται να πιέσουν τα ασφάλιστρα 
του3 επόμενου3 δώδεκα μήνε3.

Ωστόσο, στην έκθεση του 1ΣΤ 
διευκρινίζεται ότι μέχρι στιγμήε 
δεν έχουν καταγραφεί υπερβο- 
λικέ5 απώλειεε στη θάλασσα α- 
νάλογεε με αυτέ3 του παρελθό- 
ντοε, ενώ από την άλλη πλευρά

οι ασφαλιστέ5 έχουν καλύτερεε 
αποδόσε^ o us επενδύσει tous. 
«Αυτή η τάση θα βοηθήσει στη 
συγκράτηση των ασφαλίστρων, 
κάτι που αναμένεται να εκφρα- 
σθεί otis ανανεώ σει των αντα- 
σφαλιστικών συμβάσεων τον Δε
κέμβριο», τονίζεται στην έκθεση.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια έκ- 
w θέση αναφέρεται ότι οι περισ- 
|  σότεροι πλοιοκτήτε5 επιλέγουν 
|  να μεταφέρουν την κάλυψη α- 
|  πό τον κίνδυνο m s  πειρατείαε 
f  από την ασφάλιση Hull otous 

αλληλασφαλιστικού5 συνεται- 
ρισμού5 που καλύπτουν κινδύ- 
vous από πολέμου3. Με αυτόν 
τον τρόπο «επιτυγχάνουν έτσι 
σαφήνεια στην κάλυψη, ενώ 
ταυτόχρονα αποφεύγουν την 
“απαλλαγή” σε περίπτωση πει- 
ρατεία5 και δεν επιβαρύνεται το 
ασφάλιστρο του πλοίου σε μια 
απαίτηση για λύτρα», τονίζεται 
στη σχετική έκθεση.

Το θέμα των πειρατικών επι
θέσεων σε εμπορικά πλοία συ-

ζήτησε στΐ5 Βρυξέλλε$ με αρμό- 
διουε παράγοντεε τη$ Ε.Ε. αντι
προσωπεία τη$ Ενωσηε Ελλήνων 
Εφοπλιστών με επικεφαλήβ τον 
πρόεδρό τηε Θεόδωρο Βενιάμη. 
Τονίσθηκε η ανάγκη δράσΜ -πιε 
Ε.Ε. και των Ηνωμένων Εθνών 
προε αντιμετώπιση τ μ  ατιμω- 
ρησίαε των πειρατών με την α
νάπτυξη κατάλληλων δικαστι
κών υποδομών στη Σομαλία και 
τιε γειτονικέε χώρεε, καθώε και 
την αντιμετώπιση των πραγμα
τικών αιτίων τηε πειρατεία5 στην 
ξηρά με την καθιέρωση κρά- 
τουε δικαίου στη Σομαλία. Οι Σο
μαλοί πειρατέ5 ευθύνονται για το 
44% επί του συνόλου των 289 πει
ρατικών επιθέσεων που κατα- 
γράφηκαν παγκοσμίου το 9μηνο 
του 2010. Από τΐ5 συνολικά 39 «ε- 
πιτυχεί5» πειρατικέε επιθέσειε - 
έναντι 34 πέρυσι- οι 35 αποδί
δονται σε Σομαλού5 πειρατέ5 οι 
οποίοι εμφανίζονται να διαθέτουν 
αρκετά σύγχρονο οπλισμό και 
σκάφη.
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