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Πολιτική απόφαση για τη δόση αναµένεται στο Eurogroup
Οι τελικές διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφωνίας µε την τρόικα διεξάγονται το πρωί
της ∆ευτέρας στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Euroworking Group.
Τα σηµεία που παραµένουν σε εκκρεµότητα αναµένεται να κλείσουν ώστε να ληφθεί η
πολιτική απόφαση για την εκταµίευση της δόσης των 6,3 δισ. ευρώ από το Eurogroup
αργότερα σήµερα. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 16:00 και στις 21:00 είναι προγραµµατισµένο να
δοθεί η συνέντευξη Τύπου. Στο επίκεντρο του Eurogroup, εκτός από το ελληνικό ζήτηµα, θα
βρεθούν και οι επιπτώσεις από την πολιτική κρίση στην Πορτογαλία, καθώς και η κατάσταση
στην Κύπρο.
Σηµειώνεται ότι έχει υπάρξει συµφωνία να µην επιβληθεί η εισφορά στον τζίρο των
επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ, να µην περικοπούν οι συντάξεις των απόστρατων, οι οποίες θα
συνεχίσουν να καταβάλλονται µε βάση το παλαιό µισθολόγιο ενώ ο νέος ενιαίος φόρος στα
ακίνητα θα εισπράττεται από τον Φεβρουάριο 2014 από τις Εφορίες και όχι µέσω των
λογαριασµών της ∆ΕΗ. Στον αντίποδα, «ανοικτό», µεταξύ άλλων, παραµένει το ζήτηµα της
πιλοτικής µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%.
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Ηθικούς αυτουργούς «δείχνει» ο Γ.Καµίνης - Προβοκάτσια, απαντά ο Θ.Μπαλασόπουλος
Την ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ «δείχνει» ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης ως ηθικό
αυτουργό της επίθεσης που δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από τα γραφεία της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). Απαντώντας, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Θέµης
Μπαλασόπουλος τόνισε ότι θα ήταν ανόητοι να στοχοποιήσουν τον δήµαρχο, ενώ ελήφθη
οµόφωνη απόφαση για κινητοποιήσεις.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ κάνει λόγο για προβοκάτσια και παραπέµπει σε «γνωστούς»
ακροδεξιούς και χρυσαυγίτες υπαλλήλους του ∆ήµου Αθηναίων.
Στο µεταξύ, την παρέµβαση της προϊσταµένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας
Φάκου προκάλεσε η επίθεση σε βάρος του ∆ηµάρχου Αθηναίων. Η προϊσταµένη διέταξε τη
διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί
αυτεπαγγέλτως διωκόµενα αδικήµατα, όπως αυτό της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης.
«Το ∆ηµόσιο δεν εκβιάζεται», λέει ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕ∆ για τον ΟΠΑΠ
«Για πόλεµο εντυπωσιασµού», έκανε λόγο τη ∆ευτέρα σε δηλώσεις του στο ΒΗΜΑ 99,5 ο
επικεφαλής του ΤΑΙΠΕ∆ Στέλιος Σταυρίδης, σχολιάζοντας το εξώδικο που απέστειλε ο
πλειοδότης του διαγωνισµού για το 33% του ΟΠΑΠ, το επενδυτικό σχήµα Emma Delta.
Στο εξώδικο της η Emma Delta υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά και οι ενέργειες που επιδιώκει
το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων είναι επιζήµιες για τα συµφέροντα του ΟΠΑΠ, ενώ
προσκρούουν στους όρους των διακηρύξεων για την παραχώρηση της άδειας για τα Κρατικά
Λαχεία. Ο κ. Σταυρίδης είπε ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές συµβάσεις (µία για τα Λαχεία και
µία για το 33% του ΟΠΑΠ), τις οποίες το Ταµείο έχει κατοχυρώσει και µένει να
ολοκληρωθούν µε τις υπογραφές.
Κάτω και από 3,3% η παγκόσµια ανάπτυξη το 2013 εκτιµά το ∆ΝΤ
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ενδέχεται να αναθεωρήσει και πάλι προς τα κάτω την
πρόβλεψή του για την παγκόσµια ανάπτυξη εξαιτίας της κατάστασης στις αναδυόµενες χώρες,
δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ µιλώντας σε οικονοµικό συνέδριο. «Είχαµε µια πρόβλεψη για
ανάπτυξη περίπου 3,3%» δήλωσε η Λαγκάρντ αναφερόµενη στην πρόβλεψη του ∆ΝΤ για το
2013.
Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι δεν θα δώσει συγκεκριµένους αριθµούς επειδή το ∆ΝΤ θα
δηµοσιεύσει
επισήµως
τα
δεδοµένα
αυτή
την
εβδοµάδα.
Τον Απρίλιο, το ∆ΝΤ είχε «κουρέψει» την πρόβλεψή του για την παγκόσµια ανάπτυξη του
2013 σε 3,3% από 3,5%, τον Ιανουάριο.
Αύριο οι προσφορές για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
Στην τελική ευθεία µπαίνει η διαδικασία πώλησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, καθώς
µέχρι την Τρίτη οι ενδιαφερόµενες τράπεζες θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του νέου Μνηµονίου Κατανόησης (MoU) που
διαπραγµατεύεται η κυβέρνηση µε την τρόικα, θα προχωρήσει έως τις 15 Ιουλίου η πώληση
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του νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της νέας Proton Bank, κάτι που οι εκπρόσωποι των
δανειστών θέτουν ως προαπαιτούµενο για να εκταµιευθεί η επόµενη δόση. ∆εν αποκλείεται,
πάντως, εφόσον χρειαστεί, να δοθεί παράταση µερικών ηµερών.
Σύµφωνα µε το προσχέδιο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πώληση του 25% συν µιας
µετοχής της Eurobank το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου σε διεθνή ιδιώτη στρατηγικό
επενδυτή.
Σε δύο «κύµατα» η διαθεσιµότητα 12.556 υπάλληλοι
Σε δύο «κύµατα» µέχρι τον Σεπτέµβριο θα τεθούν σε διαθεσιµότητα 12.556 υπάλληλοι, εκ των
οποίων σχεδόν οι µισοί 5.730 εργαζόµενοι θα είναι από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, 4.150
υπάλληλοι που θα προκύψουν από το πλεονάζον προσωπικό των υπουργείων και 2.676
εκπαιδευτικοί.
Σύµφωνα µε το Έθνος, οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας για
8 µήνες αντί για 12 που ίσχυε µέχρι σήµερα, λαµβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και θα
αξιολογηθούν προκειµένου να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις που υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου
δυναµικού. Το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης εκτιµά ότι ένα ποσοστό της τάξης του
80-90% από τους 12.556 διαθέσιµους θα απορροφηθεί σε άλλες θέσεις στο ∆ηµόσιο ύστερα
από αξιολόγηση.
Μικρή επιδείνωση του δείκτη NGBI 500 τον Ιούνιο
Μικρή επιδείνωση καταγράφηκε τον Ιούνιο για τις Βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, όπως
προκύπτει από τις επιδόσεις του δείκτη NGBI 500, µε δεδοµένους και τους τριγµούς στο
κυβερνητικό σχήµα µε την αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ.
Η παραµονή του δείκτη τον Ιούνιο κοντά στα ίδια επίπεδα µε τον Μάιο καταδεικνύει πάντως
πως είναι διατηρήσιµη η άνοδος του, την οποία κατέγραψε τους τελευταίους 5 µήνες, καθώς
από το -36 τον Ιανουάριο, βρέθηκε στο -15 τον Μάιο. Η είσοδος στο επίκεντρο της φετινής
τουριστικής περιόδου και οι προσδοκίες, που αυτή διαµορφώνει, για µία τουλάχιστον
σταθεροποίηση της πορείας της οικονοµίας από το Σεπτέµβριο και έπειτα, κρατούν σε
θετικότερο έδαφος, σε σχέση µε το παρελθόν, την αισιοδοξία των επιχειρήσεων, αλλά ωστόσο
το κλίµα παραµένει εύθραυστο.
Έτσι ο δείκτης προσεγγίζει για τον Ιούνιο του 2013 το -18, έναντι -15 τον Μάιο του 2013, -49
τον ∆εκέµβριο του 2012 και -27 τον περσινό Ιούνιο. Ειδικότερα, τον προηγούµενο µήνα οι
επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 18% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου
ποσοστού 15% τον Μάιο του 2013. Τ
Προετοιµάζεται πυρετωδώς η εκποµπή σήµατος του µεταβατικού τηλεοπτικού φορέα
Εντός της εβδοµάδας -το πιθανότερο την Τετάρτη- σχεδιάζει η κυβέρνηση να θέσει σε
λειτουργία το µεταβατικό φορέα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
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Συγκεκριµένα, σχεδιάζεται η εκποµπή τηλεοπτικού προγράµµατος, που σε πρώτη φάση (δεν
διευκρινίζεται το χρονικό διάστηµα) θα αποτελείται από ταινίες, σίριαλ, ντοκιµαντέρ και
ειδήσεις σε τιτλάκια, µέσω κρόουλ. Το σήµα δεν θα εκπέµπεται από το ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ.
«Ήπια διάσωση» για την Πορτογαλία φέρεται να σχεδιάζει η Κοµισιόν
Βρυξέλλες και Λισαβόνα φέρονται να βρίσκονται σε συνοµιλίες για δεύτερο πρόγραµµα
«ήπιας διάσωσης» µε την έξοδο της Πορτογαλίας στις αγορές, σύµφωνα µε πηγές στην
Κοµισιόν που επικαλείται η ισπανική εφηµερίδα El Pais. Πρόκειται, όπως υποστηρίζεται, για
το εργαλείο της προληπτικής γραµµής πίστωσης που έχει στο «οπλοστάσιό» του ο ευρωπαϊκός
µηχανισµός
στήριξης,
το
οποίο
επίσης
θα
συνδέεται
µε
προϋποθέσεις.
Η Πορτογαλία, µε φόντο την πολιτική κρίση, θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα του Eurogroup τη
∆ευτέρα, το οποίο και θα επιµείνει στην ανάγκη τήρησης των δεσµεύσεων.
Αίγυπτος: Σε εξέγερση καλεί η Μουσουλµανική Αδελφότητα
Εκτός ελέγχου παραµένει η κατάσταση στην Αίγυπτο, µε τη Μουσουλµανική Αδελφότητα να
καλεί τους υποστηρικτές της σε εξέγερση εναντίον εκείνων που «θέλουν να κλέψουν» την
επανάσταση µε τα τανκς.
Οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι κατήγγειλαν ότι ο στρατός άνοιξε πυρ κατά υποστηρικτών της,
στοιχίζοντας τη ζωή 34 ανθρώπων σε καθιστική διαµαρτυρία έξω από το στρατόπεδο της
Ρεπουµπλικανικής Φρουράς όπου κρατείται ο ανατραπείς πρόεδρος Μοχάµεντ Μόρσι. Ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας επιβεβαιώνει τους ισχυρισµούς της Αδελφότητας,
κάνοντας λόγο για 35 νεκρούς, ενώ η αιγυπτιακή τηλεόραση τους ανεβάζει στους 42.

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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