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Κλειστές παραµένουν οι συχνότητες της ΕΡΤ, παρά την απόφαση του ΣτΕ
Αν και η απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας, είναι καταδικαστική για το
«µαύρο» στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης
εξακολουθεί να µην εκπέµπεται πρόγραµµα, αλλά οι γνωστές µπάρες.
Οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ εξακολουθούν να παράγουν εκποµπές και αυτές µεταδίδονται µέσω
της EBU, καθώς στις επίσηµες συχνότητες της δηµόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης δεν
έχουν ανοίξει ακόµη.
Παράλληλα, εξακολουθούν να µην αναµεταδίδονται τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, BBC, DW,
TV5 και ΡΙΚ.
Το πότε θα ανοίξουν οι συχνότητες της ΕΡΤ είναι θέµα που προκαλεί αντιπαραθέσεις στην
τρικοµµατική κυβέρνηση, καθώς κάθε πλευρά ερµηνεύει την απόφαση του ΣτΕ κατά το
δοκούν.
Το ζήτηµα τέθηκε καθαρά µε τις δηλώσεις των Ευ.Βενιζέλου και Φ.Κουβέλη, οι οποίοι
αναµένουν άρση του «µαύρου» ακόµη κι εντός της ηµέρας, ενώ η αντίθεση έγινε ευκρινής από
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την τοποθέτηση του Γ.Στουρνάρα και την άτυπη ενηµέρωση των δηµοσιογράφων από το
Μέγαρο Μαξίµου.
Στην Ολοµέλεια η τροπολογία του ΚΚΕ κατά του λουκέτου στην ΕΡΤ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στην Ολοµέλεια της
Βουλής, την Τρίτη, επί της τροπολογίας που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την κατάργηση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) που οδήγησε στο κλείσιµο της ΕΡΤ. Εάν η
τροπολογία υπερψηφιστεί, τότε ακυρώνεται η Πράξη και κατά συνέπεια παύουν να ισχύουν τα
όσα δέχεται στην απόφαση του ΣτΕ. Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο νοµοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας για το «Ερρίκος Ντυνάν».
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στο να υπερψηφίσει την τροπολογία, σύµφωνα µε όσα έχει
υποστηρίξει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόµµατος Πάνος Σκουρλέτης. «Θα υποστηρίξουµε
οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί και απορρίπτει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου» είχε
δηλώσει από το στούντιο της ΕΡΤ.
Η στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία αναµένεται να αποφασιστεί στη
συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, που συνεδριάζει στις 12 το µεσηµέρι, ενώ η στάση
της ∆ΗΜΑΡ θα καθοριστεί από την απόφαση που θα λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή της
∆ΗΜΑΡ. Προτάσεις νόµου για την ακύρωση της Πράξης έχουν καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κοινή το
ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ, αλλά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Η κυβέρνηση κάνει... restart
Σε νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που θα γίνει το απόγευµα της Τετάρτης θα
«κλειδώσει» η συµφωνία, τόσο για την ΕΡΤ (υπό το πρίσµα της απόφασης του ΣτΕ) όσο και
την αναθεώρησης της προγραµµατικής συµφωνίας για τη λειτουργία της κυβέρνησης.
Η αποφυγή των εκλογών δίνει ανάσα στη χώρα και την οικονοµία και ανοίγει το δρόµο τόσο
για τον ανασχηµατισµό, µετά το συνέδριο της Ν∆, όσο και των αλλαγών που πρέπει να γίνουν
ώστε να µην υπάρξουν στο µέλλον σοβαρές κρίσεις.
Χθες στη σύσκεψη των τριών αρχηγών ο πρωθυπουργός κατέθεσε πρόταση εννέα σηµείων.
Συγκεκριµένα
ο
Αντώνης
Σαµαράς
πρότεινε
τα
εξής:
Προσωρινό
πρόγραµµα
στην
ΕΡΤ
το
συντοµότερο
δυνατό.
- Συγκρότηση διοικούσας διακοµµατικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την προσωρινή
λειτουργία
του
σταθµού
και
τις
προσλήψεις
προσωπικού.
- Ορισµός αρµόδιου υφυπουργού αποκλειστικά για την ΕΡΤ, που µπορεί να προέρχεται από
οποιοδήποτε κόµµα, µε υπεύθυνο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Σίµο Κεδίκογλου.
- ∆ιορισµό συµβούλου, πιθανόν από το BBC, που θα αναλάβει τη συγκρότηση και τη
λειτουργία
του
νέου
τηλεοπτικού
σταθµού.
- Οι απολυµένοι εργαζόµενοι της ΕΡΤ θα µπορούν να απορροφηθούν στο ∆ηµόσιο µέσω
ΑΣΕΠ
µε
µόρια.
- Επικαιροποίηση της προγραµµατικής συµφωνίας της τρικοµµατικής κυβέρνησης.
- Ανασχηµατισµός µετά το συνέδριο της Ν∆ που ξεκινά στις 28 Ιουνίου.
- ∆ηµιουργία συντονιστικού για την καλύτερη λειτουργία και συνεννόηση µεταξύ των τριών.
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- Αναβάπτιση σχέσεων των τριών εταίρων «ώστε η χώρα να µην παραδοθεί στο λαϊκισµό, να
µην πληγεί ο τουρισµός και να µην παραγραφούν τα αδικήµατα της λίστας Λαγκάρντ».
Στις 25 Ιουνίου οι αποφάσεις για την παράταση υποβολής δηλώσεων
Στις 25 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η περίοδος παράτασης της υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, σύµφωνα µε δήλωση του γενικού γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων των φυσικών
προσώπων κανονικά λήγει στις 30 Ιουνίου.
Σηµειώνεται πως ο κ. Θεοχάρης έχει ξεκαθαρίσει πως θα παρασχεθεί µια και µόνον παράταση
για την υποβολή του Ε1.
Σύµφωνα µε συγκλίνουσες εκτιµήσεις εφοριακών, λογιστών και στελεχών του υπουργείου
Οικονοµικών, η υποβολή των δηλώσεων θα παραταθεί για τα τέλη Αυγούστου.
Αυτό διότι εκτιµάται ότι οι περισσότερες δηλώσεις θα συσσωρευθούν στο τέλος της
προθεσµίας (30 Ιουνίου) κάτι που αναµένεται να οδηγήσει σε παράταση των προθεσµιών λόγω
αντοχών του συστήµατος στη υποδοχή των δηλώσεων.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία µέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί περίπου 450.000
δηλώσεις από το σύνολο των 6.500.000 που εκτιµάται ότι θα υποβληθούν φέτος.
Στα 302,8 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές στο διάστηµα Ιανουαρίου - Μαΐου 2013
Στα 56,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Μάιο οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες
συναλλαγµατικές.
Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Μάιο σε 4.129 τεµάχια, συνολικού ύψους 47,9 εκατ. ευρώ
και οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήλθαν σε 6.70τεµάχια, αντίστοιχου ύψους αξίας 8,8
εκατ. ευρώ.
Στο πεντάµηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 24.794 τεµάχια
συνολικής αξίας 302,8 εκατ. ευρώ, όταν στο πεντάµηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012 ανέρχονταν
σε 65.970 τεµάχια συνολικής αξίας 728,2 εκατ. ευρώ.
Με… δώρα έρχεται στην Αθήνα ο Β. Σόιµπλε
Στην Αθήνα θα βρεθεί ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε αποδεχόµενος
πρόσκληση του Γιάννη Στουρνάρα.
Στη διάρκεια της παραµονής του στην Αθήνα, ο κ. Σόιµπλε θα έχει συνάντηση µε τον έλληνα
οµόλογό του.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς θα επισκεφθεί
στις 3 Ιουλίου το Βερολίνο, όπου θα έχει συνοµιλίες µε την Άνγκελα Μέρκελ.
Αντικείµενο της συνάντησης θα είναι, όπως δήλωσε ο κ. Σόιµπλε µετά την συνάντησή του µε
τον νέο πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βερολίνο Παναγιώτη Ζωγράφο, η επέκταση και για την
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Ελλάδα του προγράµµατος που εκπόνησε η Γερµανία µε την Ισπανία για την χρηµατοδότηση
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και η δηµιουργία
ενδεχοµένως µιας ελληνικής επενδυτικής τράπεζας.
Μίζες στην Ελλάδα έδιναν (και) οι Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι
Για µίζες συνολικού ύψους 315.000 ευρώ στην Ελλάδα από τους Γερµανικούς Σιδηρόδροµους
(Deutsche Bahn), µαζί µε ανάλογες πρακτικές για δουλειές σε χώρες της Αφρικής και της
Ασίας, µιλά δικαστική έρευνα στη Φρανκφούρτη που οδήγησε, σύµφωνα µε τα γερµανικά
ΜΜΕ, σε επιβολή προστίµων σε στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως
αποσύρεται από χώρες «µε εγνωσµένο υψηλό ρίσκο διαφθοράς», ανάµεσά τους και την
Ελλάδα.
Όπως αναφέρει η Sueddeutsche Zeitung, οι Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι ανακοίνωσαν την
απόφασή τους να σταµατήσουν να αναλαµβάνουν έργα -κατασκευαστικά ή συµβουλευτικάστην Ελλάδα, αλλά και την Αλγερία, τη Λιβύη, τη Ρουάντα και την Ταϊλάνδη µετά τη
δικαστική έρευνα από την εισαγγελία της Φρανκφούρτης σε βάρος της εταιρείας για διαφθορά.
Η DB International, θυγατρική της Deutsche Bahn, «λάδωνε» την τελευταία δεκαετία, και
ενδεχοµένως και παλιότερα, για να παίρνει συµβόλαια στις χώρες αυτές, όπως αναφέρεται.
Έρχεται «ψαλίδι» στις παροχές του ΕΟΠΥΥ λόγω ελλειµµάτων
∆ύο εβδοµάδες προθεσµία έδωσε η τρόικα στο υπουργείο Υγείας προκειµένου να βρεθεί µία
άµεση λύση για την αντιµετώπιση των συνεχώς διογκούµενων ελλειµµάτων του ΕΟΠΥΥ.
Στο «µικροσκόπιο» αναµένεται να µπουν οι παροχές του οργανισµού προς τους
ασφαλισµένους µε στόχο να συρρικνωθούν οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλείες
και
λοιπές
παροχές
υγείας.
Οι επικεφαλής της τρόικας, όπως αναφέρουν Τα Νέα, εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκεια τους
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας κατά τη συνάντησή τους τη ∆ευτέρα, θέτοντας
πλέον ανοιχτά θέµα βιωσιµότητας του ΕΟΠΥΥ.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος επεσήµανε ότι «υπάρχουν
σηµαντικά θέµατα που πρέπει να εξεταστούν, όπως η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το
ζήτηµα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται µέσω των ασφαλιστικών ταµείων».
Στο χαµηλότερο σηµείο από το 1993 οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Μάιο
Στο χαµηλότερο σηµείο από το 1993 υποχώρησαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον
Μάιο, καθώς η αύξηση της ανεργίας που προκαλείται από την οικονοµική ύφεση συνέβαλε στη
µείωση της ζήτησης.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτοκινητοβιοµηχανιών (ACEA) οι
πωλήσεις στις 27 χώρες της ΕΕ µειώθηκαν κατά 5,9% σε 1,04 εκατοµµύρια οχήµατα, από 1,11
εκατοµµύρια αυτοκίνητα πριν από ένα χρόνο.
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Τον Απρίλιο είχε καταγραφεί αύξηση 1,7%, που ήταν και η µόνη τους τελευταίους 19 µήνες.
Αν συµπεριληφθούν οι πωλήσεις στην Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, οι πωλήσεις
τον Μάιο µειώθηκαν κατά 5,9% σε 1,08 εκατοµµύρια αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις στη Γερµανία
µειώθηκαν 9,9% έναντι αύξησης 3,8% τον Απρίλιο.
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