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Παράταση µέχρι τις 10 Ιουλίου για τους ισολογισµούς
Μέχρι τις 10 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσµία για τη δηµοσίευση των ισολογισµών των
εταιρειών.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει πως µε τροπολογία που θα
κατατεθεί σήµερα, ∆ευτέρα, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δηµοσίευση
τους ισολογισµούς τους µέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν µε πρόστιµα, υπό
την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013.
Στα 3,85 δισ. ευρώ το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού, σε
τροποποιηµένη ταµειακή βάση, για το πεντάµηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, παρουσιάζεται
έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 3,857 δισ. ευρώ έναντι
ελλείµµατος 10,87 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για έλλειµµα 7,06
δισ. ευρώ.
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Το πρωτογενές έλλειµµα διαµορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σηµαντικά µειωµένο
έναντι του πρωτογενούς ελλείµµατος 2,35 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του
στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 4,16 δισ. ευρώ.
Συνάντηση Στουρνάρα - τρόικας στη σκιά της έκθεσης του ∆ΝΤ
Στη σκιά της αντιπαράθεσης τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και µεταξύ των δανειστών,
που έχει δηµιουργήσει η έκθεση του ∆ΝΤ για τα λάθη στο ελληνικό πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, επέστρεψε η τρόικα στην Αθήνα. Ο υπουργός Οικονοµικών
δήλωσε στο Βήµα της Κυριακής ότι η οµολογία αποτυχίας από το ∆ΝΤ δίνει στην κυβέρνηση
µια «δύναµη διαπραγµάτευσης», χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πρέπει η χώρα να τηρήσει τις
υποχρεώσεις της.
H ελληνική πλευρά προσδοκά ότι ο νέος έλεγχος της τρόικας θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 20
Ιουνίου, την παραµονή της συνεδρίασης του Eurogroup, στην οποία θα συζητηθούν οι
προωθούµενες ρυθµίσεις για τον µηχανισµό εξυγίανσης και εκκαθάρισης των ευρωπαϊκών
τραπεζών.
Τότε, πιθανόν να «ανοίξει ο δρόµος» για την ανακεφαλαιοποίηση και των ελληνικών τραπεζών
αναδροµικά µέσω ESM και την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους κατά 50 δισ. ευρώ. Επίσης,
προσδοκά να έχει δοθεί νωρίτερα και η έγκριση από το Euro Working Group για την
εκταµίευση της δόσης των 3,3 δισ. ευρώ του Ιουνίου, καθώς εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει
καµία εκκρεµότητα στα τρία προαπαιτούµενα (νοµοθετική ρύθµιση για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, µηχανισµός αντιµετώπισης της διαφθοράς και δράσεις για την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας).
Στα 9 δισ. ευρώ το κόστος της αποτυχίας του Μνηµονίου για την Ελλάδα
Μελέτη που υπογράφουν οι ερευνητές του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών κ.κ. Τηλέµαχος Ευθυµιάδης και Σωτήρης Παπαϊωάννου και ο επιστηµονικός
συνεργάτης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Παναγιώτης Τσίντζος καταλήγει στο
συµπέρασµα πως η αποτυχία του πρώτου Μνηµονίου στοίχισε περίπου 3 δισ. ευρώ στην
Ελλάδα σε ετήσια βάση, ήτοι σε βάθος τριετίας οι απώλειες ανήλθαν στα 9 δισ. ευρώ.
Πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο στο σχέδιο για τη διαθεσιµότητα στο ∆ηµόσιο
Σχέδιο οικειοθελών αποχωρήσεων δηµοσίων υπαλλήλων µε τη θέσπιση κινήτρων, όπως η
εξαγορά πλασµατικών χρόνων ασφάλισης επεξεργάζεται το υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, υπό την πίεση της µνηµονιακής δέσµευσης για 4.000 αποχωρήσεις έως το
τέλος του έτους.
Η ρύθµιση θα αφορά δηµοσίους υπαλλήλους που θα υπαχθούν στο καθεστώς διαθεσιµότητας
και βρίσκονται τρία χρόνια πριν από την θεµελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
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Προβάδισµα 1,8% της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
Άνοιγµα της ψαλίδας, µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ, στις 1,8 ποσοστιαίες µονάδες στην πρόθεση
ψήφου, καταγράφει δηµοσκόπηση της MRB, ενώ και ο Αντ. Σαµαρά αύξησε τη διαφορά στο
19,5% µε τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
Συγκεκριµένα, στην πρόθεση ψήφου η Ν∆ προηγείται µε 22,1% (έναντι 21,9% σε µέτρηση της
ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο) και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε 20,3% από 21,5% τον Μάρτιο.
Επονται η Χρυσή Αυγή µε 10,6% (από 9%), οι Ανεξάρτητοι Ελληνες µε 5,5% (από 6,1%), το
ΠΑΣΟΚ µε 5,1% (από 5,5%), η ∆ΗΜΑΡ µε 4,9% (από 5,4%) και έκτο το ΚΚΕ σταθερά το
4,6%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαµαράς προηγείται µε 43,2% (από
40,5% τον Μάρτιο) έναντι 23,7% του Αλέξη Τσίπρα (από 24,5%), ενώ το 31,2 % δεν θεωρεί
κανένα από τους δύο ως κατάλληλο.
Επιστολή στον πρωθυπουργό κατοίκων της Χαλκιδικής για τις Σκουριές
Την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές
Χαλκιδικής επισηµαίνουν οι επιτροπές κατοίκων που αντιτίθενται στην επένδυση, σε επιστολή
τους προς τον πρωθυπουργό.
Αφορµή στάθηκε η διαβεβαίωση του Αντώνη Σαµαρά σε αντιπροσωπεία µεταλλωρύχων στη
Θεσσαλονίκη ότι η επένδυση θα προχωρήσει. Όπως αναφέρουν, ο δρόµος του αγώνα είναι
χωρίς γυρισµό. Οι επιτροπές τονίζουν ακόµη ότι η κυβέρνηση έχει «καταλύσει κάθε έννοια
δηµοκρατικού κράτους» στη Χαλκιδική κι έχει «εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς αστυνοµοκρατίας,
άθλιας προπαγάνδας και κρατικής καταστολής».
«Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση πέτυχε να µετατρέψει µια ολόκληρη κοινωνία σε "πυρήνα
αντίστασης" που εµπνέει τα κινήµατα σε όλη τη χώρα», υπογραµµίζουν. Από την πλευρά τους
οι µεταλλωρύχοι, που είναι υπέρ της εξόρυξης χρυσού, είπαν στον πρωθυπουργό ότι επιθυµούν
ανάπτυξη, εργασία και ειρήνη στην περιοχή και κάλεσαν τον κ. Σαµαρά να επισκεφθεί τον
χώρο της επένδυσης.
Ερντογάν: Η υποµονή µου εξαντλείται
O πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε τους διαδηλωτές, που
κατεβαίνουν στους δρόµους όλης της χώρας απαιτώντας την παραίτηση του, ότι η υποµονή του
έχει τα όρια της και συνέκρινε την τωρινή αναταραχή µε την προσπάθεια του στρατού έξι
χρόνια πριν να περιορίσει την εξουσία του.
Ο Ερντογάν, ο οποίος αρνείται ότι έχει ισλαµικά σχέδια και φιλοδοξίες για την Τουρκία, έκανε
αναφορά σε δύο πρώην πολιτικούς ηγέτες. Τον πρώην πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο
οποίος απαγχονίστηκε µετά από στρατιωτικό πραξικόπηµα το 1960, και τον µεταρρυθµιστή
πρόεδρο Τουργκούτ Οζάλ, ο οποίος πιστεύεται ότι δηλητηριάστηκε. «Αγαπηµένοι µου
αδελφοί, βαδίζουµε προς µια καλύτερη Τουρκία. Μην αφήνετε αυτούς που επιχειρούν να
φυτέψει τους διχαστικούς σπόρους να το πράξουν », είπε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας.
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