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Προβόπουλος: Δύσκολο το «τελευταίο μίλι», εύθραυστη η σταθεροποίηση
Ως «σηµαντικό πρόβληµα» για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας χαρακτήρισε
σήµερα, Πέµπτη, το κοινωνικοπολιτικό κλίµα ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γ.Προβόπουλος, µιλώντας στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής στη
συζήτηση επί της Ενδιάµεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νοµισµατική
Πολιτική 2013.
Ο κ. Προβόπουλος υπογράµµισε πως αν και οι ενδείξεις σταθεροποίησης της οικονοµίας έχουν
ισχυροποιηθεί και είναι βάσιµο να προβλεφθεί ότι το 2014 η ύφεση θα τερµατιστεί, ωστόσο
σηµείωσε πως η επαλήθευση των θετικών προοπτικών για το 2014, αλλά και η πορεία της
οικονοµίας στο µέλλον υπόκεινται σε ισχυρές αβεβαιότητες.
Απευθυνόµενος στους βουλευτές όλων των παρατάξεων ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας
τόνισε πως το κοινωνικοπολιτικό κλίµα παρουσιάζει στοιχεία πόλωσης και αντιπαραθέσεων,
σε µια περίοδο που απαιτείται η σύµπλευση κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων σε µια εθνική
πολιτική για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη.
Στο μεταξύ, αυθαιρεσίες της διοίκησης Φιλιππίδη στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
απεκάλυψε ο κ. Προβόπουλος ενώ ανέφερε πως δυο φορές το 2009 απαγόρευσε στο
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Ταμιευτήριο να χορηγήσει δάνεια. Ο κ. Προβόπουλος τόνισε πως όταν ανέλαβε τη
διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος το 2008, υποχρέωσε το ΤΤ να σταθμίζει τις
επενδύσεις του σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, στις οποίες είχε εν τω μεταξύ προβεί,
με υψηλότερο δείκτη κινδύνου, ενώ ζήτησε επίσης και την αύξηση του μετοχικού του
κεφαλαίου.
Απορρίπτει τη διάλυση της Τρόικας η Γερμανία, αλλά...
Η κυβέρνηση της Γερμανίας απορρίπτει την πρόταση για διάλυση της Τρόικας στα
συμφραζόμενα της διαχείρισης της «ευρωκρίσης». «Η Τρόικα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία
και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξει κάτι σε αυτό» δήλωσε χθες στο Βερολίνο ο
υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Μίχαελ Μάιστερ, προσθέτοντας ότι «η
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση της κρίσης είναι αποτελεσματική, όπως
καταδεικνύουν
τα
παραδείγματα
της
Ιρλανδίας
και
της
Ισπανίας».
Ωστόσο, και παρά το «όχι» του γερμανού υφυπουργού, η δημόσια συζήτηση για το
μέλλον και το νόημα της Τρόικας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την Süddeutsche Zeitung
του Μονάχου να θεωρεί παρωχημένη της λύσης της Τρόικας για τη διαχείριση της
ευρωκρίσης και να προτείνει την μετεξέλιξη του μόνιμου μηχανισμού στήριξης, του ESM,
σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ), με δημοκρατικό έλεγχο από τα κοινοβούλια
των χωρών-μελών της ευρωζώνης.
Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. για το ενδεχόμενο «επιδημίας» απαγωγών
Η απόπειρα απαγωγής του εφοπλιστή Κίκου Μαρτίνου τον περασμένο μήνα, σε
συνδυασμό με το χθεσινό περιστατικό με τον Μ.Καραμολέγκο θέτουν σε επιφυλακή την
ασφάλεια,
καθώς
υπάρχουν
φόβοι
μήπως
υπάρξει
κύμα
απαγωγών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, σε κάθε περίπτωση και για το φόβο νέων απαγωγών,
έχουν ήδη αυξηθεί οι περιπολίες γύρω από κατοικίες επιχειρηματιών. Επιπλέον, έχουν
καταστρωθεί σχέδια αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών με ειδική ομάδα διαχείρισης,
που αποτελείται από ψυχολόγους, διαπραγματευτές και ειδικά εκπαιδευμένων
αστυνομικών. Παράλληλα, έχουν απευθυνθεί και στις οικογένειες που κατά καιρούς οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι κινδυνεύουν, τα μέλη των οποίων οι αστυνομικοί
συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί κυρίως κατά τις μετακινήσεις τους.
Μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων κατάσχεσε το ΣΔΟΕ
Μεγάλες ποσότητες καπνικών εντόπισε και κατάσχεσε στο λιμάνι του Πειραιά το ΣΔΟΕ.
Αξιοποιώντας πληροφορίες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισε και
κατάσχεσε δύο εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από τη Kίνα και τη Μανίλα με
δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά έγγραφα, κουβέρτες και μεταλλικές καρέκλες
κήπου.
Στον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το μεν πρώτο εμπορευματοκιβώτιο
περιείχε 412 χαρτοκιβώτια ήτοι 4.120.000 τεμ. τσιγάρα απομίμηση γνωστής μάρκας, το
δε δεύτερο 1.048 χαρτοκιβώτια ήτοι 10.480.000 τεμ. τσιγάρα μάρκας Marble. Οι
διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 2.760.406,14 ευρώ .Η έρευνα συνεχίζεται
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για τον εντοπισμό των παραληπτών, των οποίων τα στοιχεία επί των φορτωτικών
εγγράφων είναι πλαστά.
Στο Εφετείο ο Παπαγεωργόπουλος για την υπεξαίρεση στον Δήμο
Ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η εκδίκαση, σε
δεύτερο βαθμό, της υπεξαίρεσης των 18 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσει τα θέματα που τέθηκαν από την
πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης.
Αργότερα έγινε γνωστό ότι απορρίφθηκε το αίτημα αποβολής της πολιτικής αγωγής που
ετέθη από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Την απόρριψη του αιτήματος πρότεινε και ο
εισαγγελέας της έδρας. Το δικαστήριο διέκοψε και πάλι τη διαδικασία για τη 1 μετά το
μεσημέρι, προκειμένου να αναβάλει όλες τις υποθέσεις του πινακίου.
Στην τελική φάση μπαίνει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Ελληνικού
Στην τελική ευθεία μπαίνει η υποβολή προσφορών για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το
ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για τη σύμβαση πώλησης, η οποία στη
συνέχεια θα κυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να
καταθέσουν τις τελικές τους προτάσεις.
Μετά την αποχώρηση του Κατάρ από τον διαγωνισμό, τρεις είναι οι δεσμευτικές
προσφορές που έχουν κατατεθεί: της βρετανικής London & Regional Properties, της
ισραηλινής Elbit και της Lamda Development του ομίλου Λάτση.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο Ελληνικό, εφόσον προχωρήσει η αξιοποίησή του, θα κυμαίνονται
από 5 έως 8 δισ. ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν (άμεσες και
έμμεσες) εκτιμώνται από 8.000 έως 10.000.
Έως το τέλος Ιουνίου τα μέτρα στήριξης για τις ελληνικές τράπεζες
Την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2014 των μέτρων στήριξης για τα ελληνικά πιστωτικά
ιδρύματα που είχαν εγκριθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2008, αποφάσισε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν καθεστώς εγγυήσεων το οποίο
καλύπτει, έναντι προμήθειας, τη σύναψη νέων δανείων και καθεστώς τίτλων του
δημοσίου, βάσει του οποίου παρέχονται έναντι προμήθειας κρατικά ομόλογα σε
επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε
ρευστότητα.
Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τις οδηγίες
της για τις κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες στη διάρκεια της κρίσης και έκρινε ότι είναι
στοχευμένα, αναλογικά και περιορισμένα σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια και τον
στόχο τους.
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Μητσοτάκης: Θα ακολουθήσει
καταργήσεων φορέων

δεύτερο

ενδεχομένως

και

τρίτο

κύμα

Θα ακολουθήσει και δεύτερο ενδεχοµένως και τρίτο κύµα καταργήσεων φορέων, δήλωσε ο
υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης, µετά τη χθεσινή γνωστοποίηση
του «λουκέτου» σε 21 δηµόσιους φορείς.
«Το ∆ηµόσιο πρέπει να λειτουργεί στο σωστό του µέγεθος», τόνισε µιλώντας σήµερα στο Star.
Σε ό,τι αφορά τον στόχο των 11.000 απολύσεων για το 2014, εξήγησε ότι θα προέλθουν από τις
περιπτώσεις των καταργήσεων φορέων, από αυτούς που φεύγουν για πειθαρχικούς λόγους και
από τη δεξαµενή της διαθεσιµότητας.
Πυρά Μπουτάρη κατά Φούχτελ... «Είναι μόνο για κρασί και χταπόδια»
Την ώρα που ο Χανς Γιόακιµ Φούχτελ ετοιµάζεται και πάλι να έρθει µε τη νέα του ιδιότητα
στην Ελλάδα, ο πρώην φίλος του, δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ξιφουλκεί
εναντίον του, σύµφωνα µε τον Βηµατοδότη. «Τον κατηγορεί ότι όλο βόλτες κάνει στη χώρα
µας, µαθαίνει από κρασιά και φαγητό (λάτρης της «retsinas» και του χταποδιού), προσπαθεί να
µάθει µερικές ελληνικές λέξεις (όπως το... «τάκα-τάκα»), αλλά στην πραγµατικότητα τίποτα
δεν κάνει.
Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης σε τρισέλιδη επιστολή του προς τα υπουργεία Εξωτερικών
Ελλάδας και Γερµανίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του αλλά και την ανησυχία του για την
αδυναµία αξιοποίησης αυτής της θετικής στη σύλληψή της πρωτοβουλίας, δηλαδή της
ελληνογερµανικής συνεργασίας.
Οι ταχυδρόμοι θα φέρνουν και…φάρμακα
Νέα υπηρεσία εγκαινιάζουν το επόμενο διάστημα τα ΕΛΤΑ, που από τα τέλη Ιανουαρίου,
θα αναλαμβάνουν την παράδοση φαρμάκων στο σπίτι, αντί ποσού 3 ευρώ. Όπως είπε ο
πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Κωστής Μελαχροινός, η υπηρεσία θα αρχίσει
να εφαρμόζεται πιλοτικά από την Αττική, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες
πόλεις, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με κινητικά
προβλήματα.
Όμως τα ΕΛΤΑ δε θα σταματήσουν στη διανομή φαρμάκων. Θα υπάρξουν και άλλες νέες
υπηρεσίες για τους πολίτες. Ο ταχυδρόμος, εκτός από γράμματα και δέματα, θα φέρνει
στο σπίτι, ρούχα από το καθαριστήριο ή ακόμη και τα ψώνια σας από το σούπερ μάρκετ,
κάτι που ήδη γίνεται σε άλλες χώρες.
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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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