Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 164
Author:
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ

Rubric:
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 3

Αντισταθμιστικά

Τα συζητούν

για έΕι χρόνια
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ

Από ΤΟ 2008 είχε αποφασίσει το Οταν το 2010 εγκρίθηκε η μεθοδολο
Υπουργικό Συμβούλιο να εκχωρείται,
από τους διαχειριστές των αιολικών
πάρκων σε γειτονικές κοινότητες, πο
σοστό 2% από τα έσοδα των πωλήσε
ων ρεύματος. Επρόκειτο για την υλο
ποίηση υπόσχεσης για παραχώρηση
οικονομικών αντισταθμιστικών μέ
τρων προς τις κοινότητες και τους κα
τοίκους που έστω με έμμεσο τρόπο θα
επηρεάζονται από τη λειτουργία ανε
μογεννητριών. Επρόκειτο επίσης για
ένα κίνητρο προς όσα χωριά εξακο
λουθούσαν να θεωρούν επικίνδυνη ή
επιζήμια οχληρία τις ανεμογεννήτριες.
Ωστόσο, σχεδόν έξι χρόνια από τότε,
το κράτος δεν κατάφερε να βρει τον
τρόπο να μοιράσει τα λεφτά που έχουν
μαζευτεί στις δικαιούχες κοινότητες!
Κατά τη χθεσινή συνεδρία της επι
τροπής Εμπορίου ζητήθηκε ενημέρω
ση από τον αναπληρωτή διευθυντή
της υπηρεσίας Ενέργειας Κ. Ξήχειλο,
ο οποίος είπε πως η απόφαση του
2008 αναθεωρήθηκε μόλις στις 5 πε
ρασμένου Δεκεμβρίου, από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο, και... με το καλό ίσως
καταστεί δυνατή μέσα στον Απρίλιο
του 2014 η παραχώρηση χρημάτων σε
κάποιες κοινότητες.
Μπροστά στην έντονη αντίδραση

γία, το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε
την τροποποίηση της, καθώς διαπι
στώθηκε ότι κάποιες μικρές κοινότη
τες, που γεωγραφικά ήταν πολύ κο
ντά σε αιολικά πάρκα, θα έπαιρναν,
κυρίως γιατί ήταν μικρές, λιγότερα
χρήματα από άλλες, μεγαλύτερες κοι
νότητες που ήταν σε μεγαλύτερη από
σταση και λογικά είχαν μικρότερο επη
ρεασμό. Ακολούθως εξέφρασε επι
φυλάξεις και το υπ. Οικονομικών, το
οποίο διεκδίκησε και τους τόκους που
είχε επωφεληθεί η ΑΗΚ από τα αντι
σταθμιστικά που εισέπραττε. Μετά από
πολλά, η νέα απόφαση λήφθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5/12/2013,
αλλά για να υλοποιηθεί πρέπει να κα
τατεθεί και να εγκριθεί από τη Βουλή
ο προϋπολογισμός του ειδικού ταμεί
ου για τις ΑΠΕ.
• 0 κ. Ξήχειλος είπε ακόμα ότι σε
συνεργασία με τη ΡΑΕΚ θα ανακοι
νωθούν, σύντομα, νέα σχέδια περαι
τέρω προώθησης της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψη

φισμού μετρήσεων (net metering) σε

οικιακά υποστατικά. Οι βουλευτές ζή
τησαν τα σχέδια να γίνουν πιο ελκυ
στικά για το κοινό. Ζήτησαν επίσης 
όπως και η ΟΕΒ και ο σύνδεσμος εται
βουλευτών (κυρίως του Αγγέλου Βό ρειών ΑΠΕ να δοθεί άδεια εγκατά

τση) για την καθυστέρηση που παρα στασης net metering και σε εμπορι
τηρήθηκε έως τώρα αλλά και για τους
τέσσερις μήνες που απαιτούνται από
τη νέα απόφαση του Υπουργικού ως
το μοίρασμα των λεφτών, ο κ. Ξήχει
λος είπε ότι από το 2008 έως το 2010
δεν υπήρχε εγκεκριμένη από το
Υπουργικό μεθοδολογία για το μοί
ρασμα των χρημάτων που η ΑΗΚ είχε
ήδη αρχίσει να εισπράττει από τους
διαχειριστές των αιολικών πάρκων.

κά υποστατικά. 0 Αγγελος Βότσης
άσκησε κριτική στη ΡΑΕΚ για την κα
θυστέρηση στην αναθεώρηση του σχε
διασμού διείσδυσης των ΑΠΕ στην
αγορά ενέργειας. Η ΡΑΕΚ απάντησε
πως όλα τα βήματα πρέπει να γίνουν
προσεκτικά για να αποφευχθούν τε
χνικά προβλήματα και αστάθειες στο
σύστημα. Σχετική μελέτη του Μετσό

βιου Πολυτεχνείου θα παραδοθεί στη
ΡΑΕΚ τον Μάιο.
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Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 274

Rubric:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Author:
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Subrubric:
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 3

Εθνικοποίηση Ταμείων Συντάξεων πρότεινε η Χρ. Γιωρκάτζη
Δεν υιοθέτησαν την πρόταση ούτε ο Τ. Παπαδόπουλος, ούτε ο Δ. Χριστόφιας, ούτε ο Ν. Αναστασιάδης
ντας ότι ούτε και η Τρόικα το ζήτησε, αφού θεώ
ρησε με όσα της εξηγήθηκαν, ότι πρόκειται για
Εδώ και χρόνια, σε τρεις διαδοχικούς Προ λεφτά εργαζομένων.
έδρους της Δημοκρατίας (Παπαδόπουλο,
Με την υφιστάμενη μορφή, τα Ταμεία Συντά
Χριστόφια καιΑναστασιάδη) πρότεινε την ξεων, μερικά από τα οποία έχουν από 500600
εθνικοποίηση των Ταμείων Συντάξεων ημικρατι εκατ. ευρώ, υπόκειται σε αδιαφανή διαχείριση,
κών η γενική ελέγκτρια της Δημοκρατίας, χωρίς χωρίς μάλιστα κανένα δημόσιο έλεγχο, υπέδει
ωστόσο να υιοθετηθεί η θέση της. Κι αυτό παρά ξε. Μιλώντας συγκεκριμένα για την ΑΗΚ, η Χρυ
το ότι η πρόταση αυτή υποβλήθηκε σε τρεις προ στάλλα Γιωρκάτζη τόνισε την ιδιαίτερα δυσμενή
έδρους με εντελώς διαφορετική πολιτική αντί της οικονομική κατάσταση στην οποία περιέπε
ληψη και φιλοσοφία, σε τρεις εντελώς διαφορε σε το 2012, λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότη
τικές περιόδους οικονομικών συνθηκών και συ τας, σε βαθμό που οι εξωτερικοί της ελεγκτές να
γκυριών.
τη χαρακτηρίζουν ως «μη δρώσα οικονομικά
Αυτό αποκάλυψεχθες ενώπιον της Επιτροπής επιχείρηση». Κάποια μέτρα λήφθηκαν, υπέδειξε
Ελέγχου της Βουλής που εξέτασε
η ίδια, καλώντας το νέο δ.σ. «να
Παράταση ζωής
χθες την'Εκθεση της Ελεγκτικής
λάβει άμεσα τολμηρές αποφά
Υπηρεσίας του 2012 για την ΑΗΚ, η
σεις για να ανατρέψει τα
από ασφυΗΐα
ίδια η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Όπως
δεδομένα».
λόγω ταμειακής
εξήγησε, αναγνωρίζοντας ότι θα
Για την °ικονο ^ικ" κατα0Ταση
ρευστότητας
προκαλέσει αντιδράσεις εργαζομέ
τηςΑΗΚ, η γενική ελέγκτρια επέρ
πήρε η ΑΗΚ
νων, οι συντάξεις του προσωπικού
ρίψε σαφώς ευθύνες στη διαχεί
των ημικρατικών οργανισμών θα
ριση του οργανισμού και στις μέ
μπορούσαν να καλύπτονται με τον
χρι τώρα κυβερνήσεις, που έπαιρ
ίδιο τρόπο που από δεκαετίες καλύπτονται απρό ναν μερίσματα παρά τον ιδιαίτερα υψηλό δανει
σκοπτα οι συντάξεις των 17.000 δημοσίων υπαλ σμό του ημικρατικού οργανισμού. Η γενική
λήλων, των στρατιωτικών και πολλών άλλων, μέ ελέγκτρια υπέδειξε ότι και στο παρελθόν η ΑΗΚ
σα από ετήσιους προϋπολογισμούς. Μάλιστα, οι βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις, από τις οποί
συντάξεις τους θα είναι εξασφαλισμένες στον ες αντεπεξερχόταν με δύο τρόπους: Την αύξηση
μέγιστο βαθμό, αφού είναι από τις ελάχιστες κρα του δανεισμού και την αύξηση των χρεώσεων
τικές υποχρεώσεις την καταβολή των οποίων προς τους καταναλωτές. Σήμερα, ούτε δανεισμό
ορίζει κατηγορηματικά το ίδιο το Σύνταγμα, οπότε βρίσκει, ούτε είναι δυνατό υπό την παρούσα
δεν εξαρτώνται από αποφάσεις και περικοπές κατάσταση να αυξήσει χρεώσεις, υπογράμμισε.
όπως π.χ. από τη Βουλή.
Παράδειγμα οι αυξήσεις λόγω Μαρί.
Ούτως ή άλλως, συμπλήρωσε η Χρυστάλλα
Ακόμα, η γενική ελέγκτρια ενημέρωσε τους
Γιωρκάτζη ενώπιον των βουλευτών, όλα τα ποσά βουλευτές, πως σειρά μέτρων π.χ. η μείωση
των Ταμείων Συντάξεων έχουν κατατεθεί από προσωπικού θα μπορούσε και έπρεπε να γίνει
του ίδιους τους ημικρατικούς οργανισμούς μό εδώ και μερικά χρόνια, αλλά δεν έγινε. Στα 20
λις πρόσφατα καθιερώθηκε η εισφορά εργαζο εκατ. ανήλθαν το 2012 οι δαπάνες για υπερωρίες
μένων ενώ και τα ελλείμματα των Ταμείων Συ και επιδόματα, υπέδειξε, με την ΑΗΚ να υποδει
ντάξεων καλύπτονται και είναι εγγυημένα από κνύει ότι πλέον έχει υπάρξει κάθετη μείωση των
τους ίδιους τους οργανισμούς. Η πρόταση αυτή δαπανών αυτών. Παράλληλα, σημείωσε πως
δεν έγινε αποδεκτή και προφανώς ούτε και θα υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ Ελεγκτικής
γίνει, πρόσθεσε η γενική ελέγκτρια, σημειώνο Υπηρεσίας και ΑΗΚ.
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
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Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 0
Author:

Rubric:
Misc
Subrubric:
Mediatype:Web

politisnews
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑ 20% ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΗΚ

Απρόσκοπτη παροχή μόνο σε ασθενείς

Επτά ομάδες πολιτών εντάχθηκαν στους ευάλωτους καταναλωτές της ΑΗΚ, με
φθηνότερο ρεύμα κατά 20%. Όμως, απρόσκοπτη παροχή ρεύματος, ακόμα και όταν δεν
έχουν να πληρώσουν, θα απολαμβάνουν μόνο οι ασθενείς που είναι εξαρτημένοι από
μηχανική υποστήριξη.
Ετοιμάζεται ονομαστικός κατάλογος από υπ. Ενέργειας και ΠΙΣ. Μόνο 5,8 εκατ. ευρώ,
από σύνολο 50, το απλήρωτο ρεύμα από νοικοκυριά. Πολλαπλάσιο εκείνο που δεν
πληρώνουν έμποροι, βιομήχανοι, ξενοδόχοι, αλλά και κρατικοί φορείς.
Δεν μοίρασαν το… άχυρο για τις ανεμογεννήτριες
Από το 2008 αποφασίστηκε να δίνεται το 2% των εισπράξεων των αιολικών πάρκων σε
κοινότητες, αλλά από τότε έως σήμερα τα υπουργεία συζητούν πώς να μοιράσουν τα
λεφτά.
Περισσότερα για το θέμα στην έντυπη έκδοση του «Π» και για τους συνδρομητές της
ψηφιακής έκδοσης (pdf) ταυτόχρονα με την κυκλοφορία της εφημερίδας καθημερινά
από τις 05.00 το πρωί.
22/01/2014  07:03

Τα σχόλια αποτελούν την προσωπική άποψη των συγγραφέων τους και δεν δεσμεύουν
με κανέναν τρόπο το politisnews.
Μη κόσμιος σχολιασμός, θα διαγράφεται.
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Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 194
Author:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 5

Αυστηρές οδηγίες της Ηλεκτρομηχανολογικής για οικονομία στη θέρμανση και τον φωτισμό

Στους 22 βαθμούς Κελσίου η δημόσια υπηρεσία
Εγκύκλιο προς όλα τα τμήματα
της δημόσιας υπηρεσίας απέστει
λαν οι Ηλεκτρομηχανολογικές υπη
ρεσίες, δίνοντας σαφείς οδηγίες
για τη λειτουργία της θέρμανσης
και του φωτισμού ώστε να απο

φεύγονται οι σπατάλες.

Στους 22 βαθμούς
Στην εγκύκλιο καθίσταται σαφές
ότι η θέρμανση θα ανοίγει μισή
ώρα μετά την έναρξη λειτουργίας
της υπηρεσίας και θα κλείνει μισή
ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου. ΣΕ
καμία περίπτωση ο θερμοστάτης
δεν θα τοποθετείται πάνω από τους
22 βαθμούς Κελσίου. Στους κοινό
χρηστους χώρους η θερμοκρασία
θα είναι 19 βαθμοί. Επίσης σημει
ώνεται πως ο εξαερισμός των χώ
ρων θα γίνεται μετά τη λήξη του

ωραρίου και τον τερματισμό λει
τουργίας της θέρμανσης.

Απαγορεύεται
Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται
πως απαγορεύεται η χρήση ηλε

κτρικών συσκευών θέρμανσης (αε
ρόθερμα, σόμπες κ.λπ.), καθώς
καταναλώνουν 5 φορές περισσό
τερο ρεύμα από τα κλιματιστικά.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση σο
μπών γκαζιού ή πετρελαίου. Κα
θίσταται επίσης σαφές ότι κανέ
να κλιματιστικό δεν θα λειτουρ
γεί αν υπάρχουν ανοικτές πόρτες
και παράθυρα.

Λιγότερο φως
Οι οδηγίες της Ηλεκτρομηχανο
λογικής υπηρεσίας αφορούν και
τον φωτισμό των γραφείων και των

κτηρίων. Και στην περίπτωση αυτή
σημειώνεται πως μετά τη λήξη του
ωραρίου θα λειτουργεί ο φωτισμός
μόνο όπου υπάρχει ανάγκη και για
λόγους ασφαλείας. Κανένας λα
μπτήρας δεν πρέπει να είναι ανοι
κτός αν ένα γραφείο είναι άδειο
έστω και για λίγη ώρα. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι κάθε υπηρεσία
έχει προσαρμόσει τις οδηγίες στον
τρόπο λειτουργίας της και οι προϊ
στάμενοι καλούνται να ελέγχουν
την εφαρμογή των οδηγιών. Σε
όσες υπηρεσίες λειτουργούν κε
ντρικές θερμάνσεις θα πρέπει να
γίνεται καθαρισμός και ρύθμιση
του λέβητα πριν την έναρξη της χει
μερινής περιόδου, ώστε να περιο
ρίζεται η κατανάλωση καυσίμων
και να μεγιστοποιείται η απόδοση.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Στους κοινόχρηστους χώρους 19 βαθμοί Κελσίου είναι αρκετοί.
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Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 69
Author:
ΧΡΥΜΑ

Rubric:
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 12

Τι φταίει για τα πάρκα
Ω{ συνήθως έσπευσαν πρόθυμα, χθες, κάποιοι βουλευτές να αποδεχτούν καταγγελίες ιδιω
τικών εταιρειών και συνδέσμων για καθυστερήσεις της κρατικής μηχανής σε ό,τι αφορά επενδύσεις
για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 0 Γ. Γεωργίου, πρόεδρος του συνδέσμου Εται
ρειών ΑΠΕ Κύπρου, κατήγγειλε στην επ. Εμπορίου ότι οι αρμόδιοι καθυστερούν την υλοποίηση
μεγάλων φωτοβολτάίκών πάρκων που εγκρίθηκαν μέσα από τον περσινό μειοδοτικό διαγωνισμό.
Βουλευτές έσυραν μαζί του τον χορό των επικρίσεων, αλλά ουδείς σκέφθηκε να κάνει μια απλή
ερώτηση: οι αιτητές είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν τα πάρκα στη βάση της τιμής με την οποία
μειοδότησαν (και επικράτησαν) στον διαγωνισμό; Αν ρωτούσαν, ίσως μάθαιναν αυτό που δή
λωσε στον «Πολίτη» στις 12/1 ο πρόεδρος του συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, Τ. Τιμο
θέου: ότι περίπου 20 από τους 24 αρχικούς νικητές του διαγωνισμού ζητούν επισήμως την ανα

θεώρηση (αύξηση), κατά 30%, της τιμής πώλησης ενέργειας από φωτοβολταϊκά, επειδή, κατά
τους ίδιους, διάφοροι λόγοι καθιστούν μη βιώσιμα, από οικονομικής άποψης, τα πάρκα, με βά
ση την αρχική τιμή που προσφέρθηκε. Η κυβέρνηση καλείται να δώσει καλύτερη τιμή στους νι
κητές του διαγωνισμού, αλλά γνωρίζει πως θα έχει νομικά μπλεξίματα. Μια άλλη λύση είναι να
καταφύγει στους επιλαχόντες ή να επαναπροκηρύξει διαγωνισμό.
ΧΡΥΜΑ
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Review from 22/01/2014

Customer:

Articlesize (cm2): 461
Author:
ΠΑΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

Rubric:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Subrubric:
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 1

Οι Βρυξέλλες θυμήθηκαν τις ιδιωτικοποιήσεις
ΜΗΝΥΜΑΤΑγια δυο τουλάχιστον θέματα στέλ
νουν οι Βρυξέλλες λίγο πριν αφιχθεί η Τρόικα
στην Κύπρο στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης
της πορείας του μνημονιακού προγράμματος
που αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Το καθε
στώς διαχείρισης της αφερεγγυότητας δανειο
ληπτών, σε συνδυασμό με μέτρα που πρέπει να
ληφθούν στο πεδίο των εκποιήσεων για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, αποτελούντο «μεγά
λο στοίχημα» της επόμενης αξιολόγησης. Δεύ
τερο κλειδί, διαμηνύουν οι Βρυξέλλες, είναι ο
οδικός χάρτης σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιή
σεις, που κατά αξιωματούχο της Κομισιόν, δεν

είναι «διαυγής». »8

Τρόικα: Στο επίκεντρο τα δάνεια
Σαφές μήνυμα από Βρυξέλλες λίγο πριν τη νέα κάθοδο των δανειστών
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το καθεστώς διαχείρισης της αφερεγγυ
ότητας πιστωτών στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Κύπρου, σε συνδυασμό με
τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο πεδίο
των εκποιήσεων για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, αποτελούν το «μεγάλο στοίχημα» της
τρίτης αποστολής αξιολόγησης της Τρόικας
στην Κύπρο. Αρμόδια πηγή στην έδρα της Ε.Ε.
χαρακτήρισε το ζήτημα του πλαισίου διαχείρι
σης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προσω
πικών και επιχειρήσεων, ως «κλειδί» (key
element) για τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα άφη
σε αιχμές, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί Κύπριοι
δεν εμφανίζονται να πληρώσουν τις δόσεις
τους, αναμένοντας να δουν κατά πόσον η τρά
πεζα από την οποία έχουν λάβει δάνειο, θα
εξακολουθήσει να είναι εν ζωή ή εάν θα καταρ
ρεύσει και θα βάλει λουκέτο.

ων, με φόντο τις ιδιωτικοποιήσεις, σημειώνοντας

χαρακτηριστικά ότι η Τρόικα ζήτησε περισσότερη
«διαύγεια» (more clarity) από τις κυπριακές Αρχές,
σε σχέση με τον οδικό χάρτη που εκπονήθηκε.
Σύμφωνα με την ίδια έγκυρη πηγή, η Τρόικα θα
λάβει γνώση του προσχεδίου της νομοθεσίας που
προωθείται για τις ιδιωτικοποιήσεις και θα προχω
ρήσει σε ανάλυση δεδομένων. Εάν το προσχέδιο
αυτό ικανοποιεί την Τρόικα, τότε το ζήτημα των
ιδιωτικοποιήσεων θα προχωρήσει χωρίς να προ
βάλλονται ενστάσεις εκ μέρους των διεθνών δα
νειστών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ανοίξουν
νέες συζητήσεις «επί της ουσίας», με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Στο δημοσιονομικό κομμάτι του μνημονίου,

επικρατεί συγκρατημένη ικανοποίηση, ενώ γίνε
ται λόγος για αναθεώρηση σε θετικότερα επίπε
δα, της ύφεσης και του δημοσίου ελλείμματος,
θετικότερη είναι και η αποτίμηση των εξελίξεων
Ζητούν σαφήνεια στον χάρτη
στο χρηματοπιστωτικό πεδίο του μνημονίου, όπου
των ιδιωτικοποιήσεων
γίνεται λόγος για συγκράτηση, σε σημαντικό βαθ
μό, της εκροής καταθέσεων από την Τράπεζα
Θετική θεώρηση για
Κύπρου, σε σχέση με την εικόνα που υπήρχε τους
δημοσιοοικονομικά και ύφεση
προηγούμενους μήνες. «Εκροές εξακολουθούν
να υπάρχουν αλλά με μικρότερη συχνότητα», δι
ευκρίνισε η ίδια πηγή.
Πρόσθεσε ότι το ζήτημα του Μηχανισμού
Η ίδια πηγή, η οποία μίλησε υπό την προϋπό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) δεν αποτελεί μέρος
θεση τήρησης της ανωνυμίας της, επιστράτευσε
θετικές αναφορές σε σχέση με τη γενικότερη της ατζέντας της τρίτης αποστολής της Τρόικας, η
πορεία υλοποίησης του κυπριακού μνημονίου, οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 29 Ιανουαρί
αλλά την ίδια ώρα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ου. Χαρακτήρισε τις συζητήσεις που διεξάγονται
να υπάρξει και ένα «δεύτερο μέτωπο» συζητήσε για τον ELA ως «διογκωμένες» και εξήγησε ότι
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ζητήματα που άπτονται της αποπληρωμής του, νηση κεφαλαίων, ανέφερε οτι αναμένεται η εν

δεν είναι του παρόντος και θα τεθούν, αφού στα μέρει άρση περιορισμών στις προθεσμιακές κα
θεροποιηθεί η κατάσταση στην Τράπεζα ταθέσεις, ενώ οι υπόλοιποι περιορισμοί θα εξα
Κύπρου.
κολουθήσουν να ισχύουν, μέχρι νεωτέρας.
Αναφορικά με τους περιορισμούς στη διακί

«Δεν αποτελεί Βόλτα σε πάρκο»
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ κρίνουν θετική την πορεία υλοποίησης του κυπριακού προγράμματος, ση
μειώνουν ωστόσο ότι δεν είναι απλή υπόθεση, «δεν αποτελεί μια βόλτα σε ένα πάρκο» (not
a walk in a park). Χαρακτηριστικά ευρωπαϊκή πηγή φρόντισε να υπογραμμίσει ότι σε καμιά
περίπτωση δεν θα μπορούσε να λεχθεί ότι η αποστολή έχει επιτευχθεί (mission is
accomplished), επιχειρώντας για προφανείς λόγους να διατηρήσει τις κυπριακές Αρχές σε
εγρήγορση.
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Customer:

Articlesize (cm2): 34
Author:

Rubric:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 22/01/2014, από σελίδα 29

Η Ενεργειακή Ασφάλεια χης
Ανατολικής Μεσογείου
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Άμυνας και

το Κυπριακό Κέντρο Μελετών
(ΚΥΚΕΜ) συνδιοργανώνουν
συζήτηση με θέμα «Η Ενερ
γειακή Ασφάλεια της Ανατο
λικής Μεσογείου στο πλαίσιο
της Κοινής Πολιτικής Ασφά
λειας και Άμυνας της Ε.Ε.».

Ομιλητές: Φώτης Φωτίου,
Υπουργός Άμυνας και Χρήστος

Ιακώβου, Διευθυντής του Κυ
πριακού Κέντρου Μελετών.
Η εκδήλωση θα πραγματο
ποιηθεί την Τετάρτη, 29 Ια
νουαρίου 2οΐ4 και ωρα 7·ΐ5

μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, Λεωφόρος Μα
καρίου (έναντι Αστυνομικής
Διεύθυνσης), Λάρνακα. Πλη
ροφορίες: 228Ο7599, 99572Ψ57·
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