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Αναζητούν σχέδιο Β στην Κύπρο σε περίπτωση που απορριφτεί το «κούρεµα»
Η κυπριακή κυβέρνηση ετοιµάζει εναλλακτικό σχέδιο νόµου στην περίπτωση που δεν περάσει
από την Ολοµέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων το νοµοσχέδιο, µε βάση την απόφαση του
Eurogroup, για «κούρεµα» των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Η έγκριση του
νοµοσχεδίου είναι αβέβαιη, αφού είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η οριακή πλειοψηφία των 29
ψήφων.
Σύµφωνα µε το νέο νοµοσχέδιο εξαιρούνται οι µικροκαταθέτες από το κούρεµα. Όπως
αναφέρει το πρακτορείο Reuters, σύµφωνα µε το πρώτο κείµενο του νέου νοµοσχεδίου, η
εισφορά για ποσά καταθέσεων έως 20.000 ευρώ θα είναι µηδενική. Για ποσά άνω των 20.000
ευρώ και µέχρι 100.000 ευρώ ο συντελεστής θα διαµορφώνεται στο 6,7% ενώ για ποσά άνω
των 100.000 ευρώ θα αυξάνει στο 9,9%.
Στο µεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιµίρ Πούτιν αλλά και νέα
συνοµιλία µε την γερµανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ αναµένεται να έχει σήµερα ο
πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενώ στη Μόσχα µεταβαίνει ο
κύπριος υπουργός Οικονοµικών.
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Σύµφωνα µε τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Χρίστο Στυλιανίδη, ο πρόεδρος
Αναστασιάδης σε χθεσινή επικοινωνία του µε την Γερµανίδα καγκελάριο τόνισε ότι η απόφαση
του Eurogroup δεν θα περάσει από την κυπριακή Βουλή.
∆ιασφαλισµένες οι καταθέσεις στην Ελλάδα, βεβαιώνει ξανά ο Γ.Στουρνάρας
Τη ρητή διαβεβαίωσή του ότι οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι απολύτως διασφαλισµένες,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στις τρεις κυπριακές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη
χώρα, έδωσε εκ νέου, χθες, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, εξερχόµενος του
Μεγάρου Μαξίµου, όπου συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.
Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι ενηµέρωσε τον πρωθυπουργό σχετικά µε την απόφαση του
Eurogroup
για
την
Κύπρο
και
εξέτασαν
τις
ευρύτερες
εξελίξεις.
«Οι εξελίξεις για την Κύπρο θα προέλθουν από την Κύπρο. Εγώ ανέλυσα στον Πρόεδρο το τι
έγινε στο Eurogroup. Περιµένουµε τις αποφάσεις από την Κύπρο, όµως» επισήµανε.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτάκτως αύριο, στις 5 το απόγευµα, ο κ. Στουρνάρας θα ενηµερώσει
τις επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονοµικών για τις τελευταίες αποφάσεις του
Eurogroup σχετικά µε την Κύπρο.
Σ∆ΟΕ: ∆ιαψεύδει για άµεση πρόσβαση σε τραπεζικά δεδοµένα από σήµερα
Οι πρόσφατες αναφορές του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά µε την άµεση
ηλεκτρονική πρόσβαση σε τραπεζικά δεδοµένα από σήµερα Τρίτη 19 Μαρτίου, δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σ∆ΟΕ.
Άρχισε η δίκη για το ναυάγιο του Sea Diamond
Άρχισε σήµερα στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιά η δίκη για το ναυάγιο του
κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond», στη θαλάσσια περιοχή Αθηνιός της Σαντορίνης το 2007.
Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους 13 κατηγορούµενους, σε βαθµό πληµµελήµατος, είναι η
διατάραξη της ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας από αµέλεια, ανθρωποκτονία από
αµέλεια κατά συρροή, πρόκληση ναυαγίου από αµέλεια, πρόκληση σοβαρής θαλάσσιας
ρύπανσης, παράβαση από αµέλεια του ∆ιεθνούς Κανονισµού Αποφυγής Συγκρούσεων και
παραµέληση της υποχρέωσης του πλοιάρχου για διάσωση των εγγράφων του πλοίου.
Η δίκη αναµένεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν µήνα και έχουν κληθεί να καταθέσουν
περισσότεροι από 60 µάρτυρες. Σηµειώνεται ότι, από το ναυάγιο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο
Γάλλοι υπήκοοι, σε σύνολο 1.500 επιβατών.
Στην ενθρόνιση του Πάπα ο Βαρθολοµαίος
Παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πιστών πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη η τελετή ενθρόνισης
του νέου Πάπα, Φραγκίσκου. Η τελετή, η οποία είναι πιο απλή σε σχέση µε το παρελθόν, έγινε
παρουσία αρκετών ξένων ηγετών αλλά και του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου.
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Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά µετά το σχίσµα των δυο Εκκλησιών, που πραγµατοποιήθηκε
τον ενδέκατο αιώνα, Οικουµενικός Πατριάρχης βρίσκεται σε τελετή ενθρόνισης πάπα.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ‘Θράκη 2013’
Στην 22η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση ‘Θράκη 2013’, που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής, προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η ‘Θράκη 2013’ θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου.
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών
του, το ΒΕΘ παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην εν λόγω έκθεση, ε π ι
δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Την 1η συµµετοχή µε 100%
Την 2η & 3η συµµετοχή µε 50 %
Την 4η συµµετοχή µε 30%
Την 5η & πλέον συµµετοχή µε προνοµιακή τιµή

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271-708 και 2310-271-854 µέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.
«Λάστιχο» για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου
Συνέχισαν να µειώνονται και τον Φεβρουάριο οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, πέφτοντας κάτω από το όριο των 800.000, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
Η µείωση υπολογίζεται στο 10,5% σε διάστηµα ενός χρόνου, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της
Ένωσης.
Η Βρετανία είναι η µόνη χώρα στην οποία οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν
(ποσοστό 7,9%), σε όλες τις άλλες µεγάλες αγορές, όπως Γερµανία, Γαλλία, Ισπανία και
Ιταλία, οι πωλήσεις υποχωρούν υπογραµµίζει η ACEA. Τους πρώτους δύο µήνες της χρονιάς
το ποσοστό µείωσης ήταν 9,5%.
Μετά το µαύρο 2012, στη διάρκεια του οποίου οι πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά
αυτοκινήτων ήταν οι χαµηλότερες των 15 τελευταίων ετών, δεν προβλέπεται ανάκαµψη παρά
µόνο την επόµενη χρονιά.
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