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Την συµβολή των τραπεζών στην ανάκαµψη της οικονοµίας ζήτησε ο πρωθυπουργός
Οι τράπεζες πρέπει να συµβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην
ανάκαµψη της οικονοµίας, επισήµανε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς στο προεδρείο του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και στους διοικητές των τεσσάρων συστηµικών
τραπεζών, σε συνάντηση που είχε την ∆ευτέρα στο Μέγαρο Μαξίµου. Παρών ήταν και το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν τα βήµατα που θα πρέπει να γίνουν την επόµενη µέρα
της ανακεφαλαιοποίησης για το τραπεζικό σύστηµα. Ο πρωθυπουργός ζήτησε, παράλληλα, να
εξεταστούν οι προϋποθέσεις για µείωση των επιτοκίων για την ανακούφιση των δανειοληπτών.
Οι τραπεζίτες, µε τη σειρά τους, ζήτησαν η αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήµατος να
γίνει µε σταθερά βήµατα.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από την πλευρά της Alpha Bank o
Γιάννης Κωστόπουλος, της Εθνικής ο Γιώργος Ζανιάς, της Eurobank o Χρήστος Μεγάλου και
της Τράπεζας Πειραιώς ο Μιχάλης Σάλλας. Στο τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα
σχέδιά της για την περαιτέρω θωράκιση και ενίσχυση του τραπεζικού συστήµατος.
Μείωση 8,5% των εσόδων από εισφορές στον ΟΑΕΕ, το τετράµηνο
Μείωση εσόδων από εισφορές, σε ποσοστό 8,5%, δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου
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τετραµήνου του 2013 του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), σε
σχέση µε το αντίστοιχο τετράµηνο του 2012, όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, που διαβιβάστηκε στη
Βουλή.
Ωστόσο, όπως σπεύδει να υπογραµµίσει ο υπουργός, η µείωση αυτή «βρίσκεται εντός των
ορίων των προβλέψεων σύνταξης του προϋπολογισµού του 2013». Το έγγραφο διαβιβάστηκε,
µετά από ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά για
το έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων. Όπως ενηµερώνει ο υπουργός Εργασίας, οι οφειλές
των ενεργών οφειλετών στις 15 ∆εκεµβρίου του 2012 ανέρχονταν σε περίπου 5,9 δισ. ευρώ,
ενώ αυτών σε διακοπή σε περίπου 1,45 δισ. ευρώ.
Μηχανοκίνητη πορεία δηµοτικών αστυνοµικών στο κέντρο της Αθήνας
Μηχανοκίνητη πορεία πραγµατοποιούν αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας οι δηµοτικοί
αστυνοµικοί, διαµαρτυρόµενοι για την ένταξή τους στο πρόγραµµα κινητικότητας. Οι
δηµοτικοί αστυνοµικοί βρέθηκαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια κινήθηκαν προς
τη Βουλή µε επικεφαλής τον Θέµη Μπαλασόπουλο.
Mάλιστα αντιπροσωπεία των εργαζοµένων στη δηµοτική αστυνοµία, συναντήθηκε µε τον
γενικό γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας, Ανδρέα Παπαµιµίκο, ο οποίος δεσµεύτηκε για την
πλήρη απορρόφησή τους σε υπουργεία και σε δήµους.
Την ίδια ώρα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις, που θα κορυφωθούν την Τρίτη µε την
γενική απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ.
Παράλληλα, το ∆Σ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) θα έχει συνάντηση µε τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευ.Βενιζέλο (14:00) και τους υπουργούς Οικονοµικών
Γ.Στουρνάρα, Εσωτερικών Γ.Μιχελάκη και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυρ.Μητσοτάκη
(16:00).
Στο στόχαστρο τα ανασφάλιστα οχήµατα
Με µεγάλη ένταση και αποτελεσµατικότητα προχωρά ο έλεγχος των ανασφάλιστων οχηµάτων
από την Τροχαία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταγράφει το Κέντρο Πληροφοριών του
Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, από τις αρχές του Ιουλίου έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί
σχεδόν 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι ασφάλισης οχήµατος από την Τροχαία σε όλη την Ελλάδα.
Μέσω διασύνδεσης του Κέντρου Πληροφοριών µε την Ελληνική Αστυνοµία σε κάθε έλεγχο
διαπιστώνεται άµεσα αν το όχηµα ήταν ασφαλισµένο ή όχι.
Στους παραβάτες που εντοπίζονται να κυκλοφορούν µε ανασφάλιστο όχηµα επιβάλλονται τα
πρόστιµα που προβλέπει ο νόµος : € 1.000 για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης,
€ 500 για τα επιβατηγά και άλλα οχήµατα και € 250 για τα δίκυκλα.
Μέτωπο του εµπορικού κόσµου ενάντια στο άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές
Στη Βουλή µεταφέρεται η «µάχη» για την κυριακάτικη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς οι
εκπρόσωποι των τριτοβάθµιων οργανώσεων των µικροµεσαίων εµπόρων και των
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εµποροϋπαλλήλων τόνισαν τη ∆ευτέρα ότι, θα επιχειρήσουν να πείσουν τους βουλευτές των
δύο κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση να µην ψηφίσουν τη συγκεκριµένη διάταξη.
Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου), της ΓΣΕΒΕΕ
(Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας) και της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ότι θα προχωρήσουν
σε κινητοποιήσεις που θα περιλαµβάνουν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας ή ακόµη και απεργία
τις Κυριακές.
Η ρύθµιση που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο
συζητείται από αύριο στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπει ελεύθερη λειτουργία
όλων των καταστηµάτων επτά Κυριακές το χρόνο και τις υπόλοιπες 45, δυνατότητα
λειτουργίας µόνο για τα µικρά καταστήµατα (µέχρι 250 τ.µ.) µε απόφαση του
αντιπεριφερειάρχη ή του δηµάρχου για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη για συµµετοχή στους "Πυρήνες
της Φωτιάς"
Την Τετάρτη απολογούνται στον εφέτη-ανακριτή οι δυο συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης, που
κατηγορούνται για συµµετοχή στην οργάνωση «Συνοµωσία Πυρήνων της Φωτιάς». Η
αστυνοµία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ταυτοποιήθηκαν τα αποτυπώµατα του ενός εκ των
συλληφθέντων στο χειρόγραφο προσχέδιο προκήρυξης µε την οποία έγινε η ανάληψη ευθύνης
για την αποστολή του τροµοδέµατος στον πρώην διοικητή της Αντιτροµοκρατικής, ∆ηµήτρη
Χωριανόπουλο.
Στις 12 Ιουνίου εξερράγη βόµβα στο αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών
Ναυπλίου έξω από το σπίτι του στο Αργος. Στην προκήρυξη αναφερόταν ως «πράξη δεύτερη».
Η τρίτη πράξη αφορά εµπρηστική ενέργεια στον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στην Τζακάρτα της
Ινδονησίας την 26η Ιουνίου 2013.
Σήµερα η υπογραφή για την πώληση του Τ.Τ. στην Εurobank
Eντός της ηµέρας αναµένεται να υπογραφεί η δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και της Eurobank για την απορρόφηση του Νέου
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, αφού µετά από τις διαβουλεύσεις το Σάββατο κρίθηκε ότι είναι
πιο επωφελής η εν λόγω συγχώνευση για τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Υπενθυµίζεται ότι η η Εurobank επιλέχθηκε από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
για την εξαγορά του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Οπως ανακοινώθηκε λίγο πριν από τις
8 το βράδυ του Σαββάτου, το Ταµείο ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση
του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και αποφάσισε να προχωρήσει µε την πώληση του στην
Eurobank.
Η Γερµανία πάει καλά µόνο όταν η Ευρώπη πάει καλά, λέει η Μέρκελ
Η κρίση στην Ευρωζώνη απασχόλησε την εφ' όλης της ύλης συνέντευξη της Άνγκελα Μέρκελ,
στην οποία η καγκελάριος επανέλαβε για άλλη µία φορά στους γερµανούς ψηφοφόρους πως «η
Γερµανία πηγαίνει καλά µόνο όταν η Ευρώπη πηγαίνει καλά». Η καγκελάριος διευκρίνισε
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επίσης πως δεν σκοπεύει να παρουσιάσει τον «λογαριασµό» της ευρωδιάσωσης µετά τις
κάλπες.
Στην καθιερωµένη συνέντευξή της καγκελαρίου το καλοκαίρι στο ARD, η οποία έχει εκ των
πραγµάτων προεκλογική διάσταση, η Άνγκελα Μέρκελ υπογράµµισε πως «µόνο όταν τα
πηγαίνει καλά η Ευρώπη, µπορεί να τα πηγαίνει καλά και η Γερµανία».
Σε ερώτηση του δηµοσιογράφου εάν ο «λογαριασµός» για τη διάσωση του ευρώ και των
τραπεζών, θα έρθει µετά τις κάλπες του φθινοπώρου -όπως έχουν επανειληµµένα έχουν
υποστηρίξει οι Σοσιαλδηµοκράτες, σε σχέση και µε το ελληνικό χρέος- η καγκελάριος
απάντησε «φυσικά και όχι».
Ρωσία: Οι αρχές δεν έχουν λάβει αίτηµα χορήγησης ασύλου από τον Σνόουντεν
Ο πρώην συνεργάτης των αµερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Έντουαρντ Σνόουντεν, ο
οποίος καταζητείται για κατασκοπεία από τις αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών, δεν έχει ακόµη
ζητήσει επίσηµα άσυλο από τις ρωσικές αρχές, όπως ανακοίνωσε σήµερα η Οµοσπονδιακή
Υπηρεσία Μετανάστευσης της Ρωσίας.
«Η υπηρεσία µετανάστευσης δεν έχει λάβει µέχρι στιγµής κανένα έγγραφο» από πλευράς
Σνόουντεν, δήλωσε µια εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η Ζαλίνα Κορνιλόβα, στο πρακτορείο
ειδήσεων Itar-Tass. «Εάν λάβουµε ένα τέτοιο αίτηµα, θα το εξετάσουµε όπως οφείλου µε»,
πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος.
Ο 30χρονος Αµερικανός, ο οποίος παραµένει αποκλεισµένος στο χώρο µετεπιβίβασης του
διεθνούς αεροδροµίου της Μόσχας αφότου έφθασε εκεί την 23η Ιουνίου από το Χονγκ Κονγκ,
ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία,
προσβλέποντας να αποκτήσει την δυνατότητα να ταξιδέψει στη Λατινική Αµερική, όπου η
Βενεζουέλα, η Βολιβία και η Νικαράγουα έχουν ανακοινώσει ότι είναι έτοιµες να τον δεχθούν.

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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