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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...
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Εκδήλωση του ΣΒΒΕ 
Πάταξη της διαφθοράς στο ∆ηµόσιο ζήτησαν οι 
βιοµήχανοι Β.Ελλάδας από τον Γ.Αλογοσκούφη

 
Θεσσαλονίκη 

Την ανάγκη πάταξης της 
διαφθοράς στο ∆ηµόσιο επισήµαναν σε έντονο ύφος οι 
βιοµήχανοι Β.Ελλάδας στη διάρκεια εκδήλωσης του ΣΒΒΕ 
την Παρασκευή. Μεγαλύτερη επιστοσύνη στο κράτος 
ζήτησε ο υπουργός Οικονοµίας Γ.Αλογοσκούφης, κατά την 
οµιλία του. 

Μιλώντας από το βήµα της εκδήλωσης, ο κ. Αλογοσκούφης 
ζήτησε από τους βιοµήχανους να έχουν µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη στο κράτος, ενώ παραφράζοντας το γνωστό 
ρητό του Τζον Κένεντι, είπε: «Να µη ρωτούν µόνο τί 
µπορεί να κάνει το κράτος για αυτούς, αλλά και τί µπορούν 
να κάνουν αυτοί για το κράτος». 

Ο προέδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) Γιώργος Μυλωνάς έκανε λόγο για «ορυµαγδό 
κακών πρακτικών συναλλαγών» στο ∆ηµόσιο και ζήτησε να 
µάθει «πόσοι δηµόσιοι λειτουργοί τιµωρήθηκαν για τέτοιες 
πράξεις και, αν δεν τιµωρήθηκαν, γιατί;».  

Ρώτησε ακόµη τον υπουργό, αν θεωρεί ότι οι µηχανισµοί 
που δηµιουργήθηκαν για την πάταξη της διαφθοράς 
φέρνουν αποτελέσµατα και πρόσθεσε ότι οι επιχειρηµατίες 
προσφέρονται -αν υπάρχει κάποιος τρόπος- να βοηθήσουν 
το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση, επισηµαίνοντας, 
παράλληλα, πως η κακή λειτουργία του κράτους κοστίζει 
πολύ στους επιχειρηµατίες. 
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 ειδικά νέα 
Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
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Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερα χρήµατα στην παιδεία, ακόµη και αν τα 
«κόψει» από αλλού, τονίζοντας ότι οι επιχειρηµατίες είναι 
έτοιµοι να επιβαρυνθούν για το σκοπό αυτό, αν τους 
ζητηθεί. 

Ο κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 θα µπει επισήµως στην 
«αφετηρία» την επόµενη Τετάρτη από το Ναύπλιο, ενώ ως 
το τέλος Μαρτίου θα συγκροτηθούν οι ειδικές υπηρεσίες 
διαχείρισης των κονδυλίων.  

Ο υπουργός κάλεσε ακόµη τους επιχειρηµατίες να είναι 
αισιόδοξοι, για να του απαντήσει ο κ. Μυλωνάς: 
«Αισιόδοξοι είµαστε, ευχαριστηµένοι δεν είµαστε». 
 
Ο κ. Αλογοσκούφης επισήµανε ότι η κυβερνητική 
προσπάθεια για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής έχει 
αποδώσει ήδη αποτελέσµατα, πρόσθεσε ωστόσο ότι, παρά 
τις πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων, το κράτος 
παραµένει ο «µεγάλος ασθενής». Όπως είπε, η κυβέρνηση 
πέτυχε την προηγούµενη τριετία µεγάλης έκτασης 
δηµοσιονοµική προσαρµογή, όµως η µείωση αυτή του 
ελλείµµατος δεν αρκεί, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα 
χρόνια ελλείµµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.  
 
Καθ' οδόν προς το 2010, για το οποίο επιδιώκεται µηδενικό 
έλλειµµα, ο κ.Αλογοσκούφης διατύπωσε την εκτίµηση ότι 
εξακολουθούν και υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια µείωσης 
της σπατάλης και εξοικονόµησης πόρων, ώστε να µειωθούν 
τα ελλείµµατα και να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος. 
 
«Προτεραιότητά µας στην αντιµετώπιση αυτού του 
προβλήµατος είναι η πλήρης εφαρµογή του νόµου 
3429/2005 για τις ∆ΕΚΟ και η επέκταση ανάλογων 
ρυθµίσεων για διαφάνεια σε νοσοκοµεία, ασφαλιστικά 
ταµεία και ΟΤΑ, ώστε να υπάρχουν αξιόπιστοι 
προϋπολογισµοί και ισολογισµοί σε όλο τον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα και όχι µόνο στην κεντρική κυβέρνηση», 
σηµείωσε.  
 
Τέλος, ο κ. Αλογοσκούφης αναφέρθηκε και στις 
Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, αλλά και στις 
παραχωρήσεις των λιµανιών Θεσσαλονίκης-Πειραιώς, ενώ 
παρατήρησε ότι «αντίστοιχα θέµατα συζητούνται για τα 
αεροδρόµια, όπως είναι η διαδικασία που θα κάνουµε για 
την επέκταση της σύµβασης και τη µερική 
αποκρατικοποίηση του 'Ελ.Βενιζέλος'». 

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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