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Ληξιπρόθεσµες οφειλές 3,4 δισ. ευρώ αποπλήρωσε το ∆ηµόσιο έως τον Ιούνιο
Στην αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους
ιδιώτες ύψους 3,4 δισ. ευρώ έχει προχωρήσει το ∆ηµόσιο στο διάστηµα ∆εκεµβρίου 2012 Ιουνίου 2013.
Στοιχεία που δηµοσιοποίησε σήµερα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας καταδεικνύουν ότι το υπουργείο Οικονοµικών, από την έναρξη της διαδικασίας
µέχρι σήµερα, έχει ολοκληρώσει τη χρηµατοδότηση αιτηµάτων ύψους 4,6 δισ. ευρώ, δηλαδή
έχει ικανοποιηθεί περίπου το 85% των αιτηµάτων των υπουργείων, ενώ βρίσκονται σε
διαδικασία αξιολόγησης, και επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αιτήµατα ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Θέµα µείωσης των συντάξεων έθεσε ο Τόµσεν
Το θέµα του ύψους των συντάξεων στην Ελλάδα φέρεται να έθεσε ο επικεφαλής του κλιµακίου
του ∆ΝΤ Πολ Τόµσεν, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε, χθες, η τρόικα µε τον υπουργό
Εργασίας Γιάννη Βρούτση. «Μήπως θα έπρεπε να δείτε ξανά το θέµα των συντάξεων» φέρεται
να ρώτησε τον υπουργό, υποδεικνύοντας µάλιστα ότι στη Γερµανία οι συντάξεις είναι
χαµηλότερες.
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Σύµφωνα µε πληροφορίες που δηµοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος ο κ. Βρούτσης απάντησε: ότι
«δεν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. ∆εν µπορεί να µειωθούν οι συντάξεις. Η κυβέρνηση είπε ότι
κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί. Θα πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους».
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις µε την τρόικα - Καταρχήν συµφωνία για το δηµοσιονοµικό
κενό
Σε αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί η κυβέρνηση προκειµένου να κλείσει όλα τα προς διαβούλευση
ζητήµατα µε την τρόικα µέχρι τις 8 Ιουλίου, οπότε συνεδριάζει το Eurogroup. Το µοναδικό
θέµα που θα µπορούσε να παραµείνει σε εκκρεµότητα είναι αυτό της κινητικότητας των
δηµοσίων υπαλλήλων.
Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών δεν αποκλείει η δόση των 8,1 δισ. ευρώ να
παρασχεθεί τµηµατικά στην Ελλάδα και να συνδεθεί µε δράσεις ορόσηµα (προαπαιτούµενα).
Πληροφορίες κάνουν λόγο για σπάσιµο σε δύο δόσεις.
Σήµερα, η τρόικα θα έχει διπλή διαπραγµάτευση µε τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη
Στουρνάρα και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης για το Μνηµονίου, αλλά και για το
δηµοσιονοµικό κενό, ενώ θα συναντηθεί και µε τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέµατα της κινητικότητας και των απολύσεων στο δηµόσιο.
Η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα, υποστηρίζει ο Γ. Άσµουσεν
Η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση εκ µέρους της
τρόικας, δήλωσε το µέλος του εκτελεστικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Γιόργκ Άσµουσεν, στη διάρκεια δηλώσεών του σε γερµανική εφηµερίδα.
Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως µη εποικοδοµητικές αναφορές σε περαιτέρω µείωση του χρέους.
Κουβέλη: Ο πρωθυπουργός ήθελε να προκαλέσει εκλογές
Στην αντεπίθεση περνά ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, µετά την αποχώρησή του
από την κυβέρνηση συνεργασίας και τις βολές που δέχθηκε από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ για την
απόφασή του αυτή.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Φ.Κουβέλης υπογράµµισε ότι η κρίση που προκλήθηκε οφείλεται στο
γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να προκαλέσει εκλογές, αλλά ανέκρουσε πρύµναν µετά τις
πιέσεις από την Ευρώπη.
Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο Ευ.Βενιζέλος είχε συµφωνήσει για την παραµονή του
στην κυβέρνηση πριν από τη βραδινή σύσκεψη θρίλερ. Σηµείωσε ότι στόχος της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ ήταν να σπρώξουν τη ∆ΗΜΑΡ εκτός τρικοµµατικής, επειδή ήταν βάρος στους
σχεδιασµούς τους.
Η αλλαγή ηγεσίας δεν επηρεάζει τα σχέδια για την Ελλάδα, διαβεβαιώνει η COSCO
Οι αλλαγές στην ηγετική οµάδα της COSCO Group δεν επηρεάζουν σε καµία περίπτωση τα
επενδυτικά σχέδια του οµίλου για την Ελλάδα, διαβεβαίωσαν -µιλώντας στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο, ανώτερα στελέχη της COSCO, µε αφορµή το διορισµό του νέου προέδρου του
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Ζεχούα.

Ο 63χρονος κάπτεν Γουέι Τζιαφού, που αποχώρησε από το τιµόνι της εταιρείας έχει ήδη
υπερβεί το όριο συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε το ειδικό τµήµα οργάνωσης του κινεζικού ΚΚ,
ενώ ο 60χρονος Μα Ζεχούα θεωρείται µόνιµη και όχι µεταβατική επιλογή από στελέχη της
Piraeus Container Terminal (PCT), καθώς από τον Αύγουστο του 2011 ήταν επιχειρησιακός
διευθυντής και επίτροπος του ΚΚ στην COSCO Group.
Με δύο κανάλια και τέσσερα ραδιόφωνα η νέα ΕΡΤ
Μέσα στις επόµενες ώρες αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή, προκειµένου να ψηφιστεί µε
διαδικασία εξπρές, το νοµοσχέδιο για τη νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, ο νέος φορέας, που θα ονοµάζεται «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και
Τηλεόραση» (ΝΕΡΙΤ), θα έχει δύο κανάλια και τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθµούς.
Συγκεκριµένα, ένας τηλεοπτικός σταθµός θα έχει καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα,
αντικαθιστώντας τη ΝΕΤ και ο άλλος θα αντικαταστήσει την ΕΤ3 και το πρόγραµµά του θα
έχει ψυχαγωγικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ θα παραµείνει και το δορυφορικό κανάλι.
Στους τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθµούς περιλαµβάνονται ένας ενηµερωτικός, ένας αθλητικός,
ένας σταθµός µε πρόγραµµα αποκλειστικά για τον απόδηµο ελληνισµό και το τρίτο
πρόγραµµα. Επίσης, θα λειτουργήσουν οι παραµεθόριοι σταθµοί σε Μακεδονία, Θράκη και
Αιγαίο.
Μείωση µισθών 10,1% το α΄ τρίµηνο
Περαιτέρω µείωση κατά 10,1% σηµειώθηκε το α΄ τρίµηνο εφέτος στους µισθούς των
εργαζοµένων σε τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, εκτός από τον πρωτογενή
τοµέα, τον δηµόσιο τοµέα και τους τοµείς υγείας και εκπαίδευσης.
Αυτό προκύπτει από ένα νέο δελτίο, µε την ονοµασία «∆είκτης Μισθών», που δηµοσιοποίησε
την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα, ο
δείκτης µισθών παρουσιάζει µείωση 10,09% το α΄ τρίµηνο 2013, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2012, έναντι µείωσης 7,76% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.
Παγιδευµένος φάκελος εντοπίστηκε στο κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ
Έναν ύποπτο φάκελο, στο οποίο σηµειώθηκε ανάφλεξη, εντόπισαν οι υπάλληλοι στο κέντρο
διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι το πρωί, µε αποτέλεσµα να υπάρξει κινητοποίηση της
αντιτροµοκρατικής.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο φάκελος έπεσε την ώρα που
µεταφερόταν, µαζί µε άλλους, από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ για τη διαλογή και σηµειώθηκε
ανάφλεξη, αλλά χωρίς να προκληθεί έκρηξη.
Οι υπάλληλοι ειδοποίησαν την αστυνοµία, καθώς αντιλήφθηκαν ότι πιθανότατα πρόκειται για
παγιδευµένο µε εκρηκτικά φάκελο. Στο κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι έσπευσε
κλιµάκιο του Τµήµατος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών (ΤΕΕΜ), που εξουδετέρωσε
τα εκρηκτικά. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της αστυνοµίας, ο φάκελος είχε ταχυδροµηθεί από τη
3

Θεσσαλονίκη και είχε ως παραλήπτη απόστρατο ανώτατο αξιωµατικό της αστυνοµίας. Ως
αποστολέας εµφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του αξιωµατικού της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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