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Αναπροσαρµογή στόχου στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων µετά το ναυάγιο της ∆ΕΠΑ
Κοντά στα 1,6 δισ. ευρώ αναµένεται να αναπροσαρµοσθεί ο στόχος για τις αποκρατικοποιήσεις
το 2013, εξέλιξη που ίσως να µεταβάλει την έκθεση βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
Σύµφωνα µε το Reuters, η Ελλάδα θα ζητήσει από την τρόικα αλλαγές στους στόχους για τα
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις µετά τον άγονο διαγωνισµό για τη ∆ΕΠΑ.
Η ελληνική πλευρά επιρρίπτει ευθύνες για το ναυάγιο της ∆ΕΠΑ στην Κοµισιόν, που φαίνεται
ότι έφερε προσκόµµατα στη συµφωνία, καθώς ανησυχεί για τη δηµιουργία ρωσικού
ολιγοπωλίου στην ενέργεια.
«Είναι πολύ δύσκολο να καλύψουµε το 1 δισ. ευρώ που αναµέναµε να αντλήσουµε από τη
∆ΕΠΑ» δήλωσε έλληνας αξιωµατούχος στο πρακτορείο και συµπλήρωσε: «Θα ζητήσουµε τη
χρονική µετάθεση των στόχων για το 2014».
∆εν γνωρίζω τι συνέβη, αλλά εάν η Κοµισιόν παρενέβη, πρέπει να αναλάβει τις επιπτώσεις της
στάσης της, δήλωσε σχετικά ο πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, µετά
τη συνάντηση που είχε µε τον Αντώνη Σαµαρά στο Μέγαρο Μαξίµου. Σηµειώνεται πως ο
στόχος του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου για τις εισπράξεις από τις αποκρατικοποιήσεις το
2013 ήταν στα 2,6 δισ. ευρώ.
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∆εν θα επιτρέψω να γυρίσουµε στα σκοτάδια, διαµηνύει ο πρωθυπουργός
∆εν θα επιτρέψω να ξαναγυρίσει η χώρα στα σκοτάδια, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε µε τον πρωθυπουργό
του Λουξεµβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, µετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίµου.
Κανείς δεν µιλά για «grexit», η πρόοδος είναι εντυπωσιακή είπε από την πλευρά του ο πρώην
επικεφαλής του Eurogroup, καλώντας την ΕΕ να στηρίξει την Ελλάδα στο θέµα της
αντιµετώπισης της ανεργίας.
Εγγυήσεις 500 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ σε ελληνικές επιχειρήσεις
Πρόγραµµα στήριξης των εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων θα συνοµολογήσουν
αύριο, Τετάρτη, στην Αθηνά οι διοικήσεις των Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και
Eurobank µε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Τις σχετικές συµβάσεις θα υπογράψουν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και ο
επικεφαλής της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ, ενώ στην εκδήλωση θα παραστούν και θα µιλήσουν ο
πρωθυπουργός Αντ.Σαµαράς, ο υπουργός Οικονοµικών Γ.Στουρνάρας και ο υπουργός
Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης.
Στα 104,7 δισ. ευρώ το ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων στις τράπεζες
Στο ποσό των 140,3 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των καλυπτόµενων καταθέσεων από το
Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆εκεµβρίου του
2012.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ύψος των εγγυηµένων καταθέσεων ανερχόταν στο τέλος του
περασµένου έτους στο ποσό των 104,7 δισ. ευρώ και ο συνολικός αριθµός των καταθετών που
δικαιούνταν αποζηµίωση από το Ταµείο σε 32 εκατοµµύρια, καθώς πολλοί καταθέτες τηρούν
ταυτόχρονα λογαριασµούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύµατα.
Τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη
Στουρνάρα στις 6 Απριλίου µετά από ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο Οικονοµικών
ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αρτέµης Ματθαιόπουλος. Η ερώτηση κατατέθηκε µετά τα
γεγονότα στην Κύπρο και την αβεβαιότητα και ανησυχία που δηµιουργήθηκε στους Έλληνες
καταθέτες.
Εκτεταµένη φοροδιαφυγή δείχνει το Σ∆ΟΕ για τους συγγενείς Παπακωνσταντίνου
Φοροδιαφυγή, που αφορά ποσά 6,3 εκατ.ευρώ συνολικά και για τους τέσσερις συγγενείς του
Γιώργου Παπακωνσταντίνου, καταδεικνύει το πόρισµα των ελέγχων που διενήργησε το Σ∆ΟΕ
στους
τραπεζικούς
τους
λογαριασµούς.
Το πολυσέλιδο πόρισµα διαβιβάσθηκε στον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, από τους δύο οικονοµικούς εισαγγελείς Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο
Μουζακίτη και θα δοθεί σε όλα τα µέλη της Προανακριτικής.
Ειδικότερα: Ο Ανδρέας Ροσσώνης (γαµπρός του κ. Παπακωνσταντίνου) ελέγχεται για
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1.457.000 ευρώ, ο Συµεών Συκιαρίδης για το ποσό 1.666.338 ευρώ, η εξαδέλφη του κ.
Παπακωνταντίνου, Μαρίνα Παπακωνσταντίνου για το ποσό των 193.499 ευρώ και η Ελένη
Παπακωνσταντίνου για το ποσό των 2.987.660 ευρώ.
Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης στην Ελλάδα «βλέπει» η Manpower
Αύξηση των προοπτικών απασχόλησης στην ελληνική αγοράς εργασίας καταγράφει έρευνα της
Manpower για το τρίτο τρίµηνο του 2013, η οποία διαπιστώνει πως οι προθέσεις προσλήψεων
είναι για πρώτη φορά µετά το 2010 περισσότερες από τις προθέσεις των απολύσεων.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ελλήνων εργοδοτών, σε 5 από τους 9 τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας αναµένονται προσλήψεις. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων
ενισχύονται σε 7 τοµείς, συγκριτικά µε το προηγούµενο τρίµηνο του έτους, και σε 8 τοµείς σε
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012.
Τα στοιχεία της έρευνας για το προσεχές τρίµηνο αποκαλύπτουν ότι το 16% των εργοδοτών
αναµένουν αύξηση των ατόµων που απασχολούν, το 13% µείωση, ενώ το 68% εκτιµά ότι δεν
θα υπάρξει κάποια µεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρµογής των δεδοµένων, οι
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -3%.
Συγκρούσεις µεταξύ αστυνοµίας και διαδηλωτών στην πλατεία Ταξίµ
Επιχείρηση εκκένωσης της πλατείας Ταξίµ βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς σήµερα το πρωί και
ισχυρές δυνάµεις της αστυνοµίας συγκρούονται µε µικρές οµάδες διαδηλωτών. Σύννεφο
χηµικών υψώνεται πάνω από την πλατεία, µε τις δυνάµεις της αστυνοµίας να συνοδεύονται
από τεθωρακισµένες αύρες και τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν µολότοφ και πυροτεχνήµατα,
καλυπτόµενοι πίσω από αυτοσχέδιες ασπίδες. Τα τουρκικά ΜΜΕ µιλούν για δύο τραυµατίες.
Η επέµβαση, όπως ανέφερε στο Twitter ο νοµάρχης Χουσεΐν Αβνί Μουτλού, αποσκοπεί µόνο
στην αποµάκρυνση πανό από το πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ και όχι στην αποµάκρυνση των
διαδηλωτών από το διπλανό πάρκο Γκεζί.
Στο µεταξύ, όπως υπογράµµισε εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν µιλώντας στην Τουρκική
Εθνοσυνέλευση, η θέση της τουρκικής κυβέρνησης θα µείνει σταθερή. Επιπλέον υποστήριξε
πως οι διαδηλωτές υπονοµεύουν την εικόνα και την οικονοµία της Τουρκίας. «Πάντοτε
ακούγαµε τα δηµοκρατικά αιτήµατα, αλλά δεν είναι σαφές τι ζητούν» οι διαδηλωτές είπε ο
Ερντογάν.

3

